


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 جزء األربعني في أحكام العيدين من الصحيحني

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
3 

 

  الجزء: يديبني 

على من ال نبي بعده، وعلى آله  اللهم   وحده، وصل  هلل الحمد 

 وصحبه، وبعد..

جته من الصحيحين، فهذا جزء حديثي، يف أحكام العيدين، خر  

حاف إتكما يف ثبتي ) ؛بأسانيدي إلى اإلمامين البخاري ومسلم

ء المشهور ا للجز(، وجعلته متمم  الثقات بأسانيد األثبات

به إجازة خاصة كل من سمع  (، وقد أجزت  المسلسل بالعيدين)

 مني الجزء المذكور بشرطه..  

 .وباهلل التوفيق
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 :باب األمر بشهود العيد ودعوة المسلمني 

 الحديث األول: -1

 قال البخاري: -

   َثنَا َيِزيد  ْبن وَسى ْبن  إِْسَماِعيَل، َقاَل: َحدَّ َثنَا م  ْن إِْبَراِهيَم، عَ  َحدَّ

ٍد، َعْن أ مِّ َعطِيَّةَ  َحمَّ ُأِمْرَنا َأْن ُنْخرَِج الُحيََّض َيْوَم ، َقاَلْت: )▲ م 

الِعيَدْيِن، َوَذَواِت الُخُدوِر َفَيْشَهْدَن َجَماَعَة الُمْسِلِميَن، َوَدْعَوَتُهْم 

، َقاَلِت اْمَرَأٌة: يَ  ُهنَّ ا َرُسوَل اهَّللِ إِْحَداَنا َوَيْعَتِزُل الُحيَُّض َعْن ُمَصَّلَّ

اَل َعْبُد ، َوقَ «لُِتْلبِْسَها َصاِحَبُتَها ِمْن ِجْلَبابَِها»َلْيَس َلَها ِجْلَباٌب؟ َقاَل: 

َثْتنَا ُأمُّ  ُد ْبُن ِسيرِيَن، َحدَّ َثنَا ُمَحمَّ َثنَا ِعْمَراُن، َحدَّ  ْبُن َرَجاٍء: َحدَّ
اهَّللِ

  (.َهَذابِ  َعطِيََّة، َسِمْعُت النَّبِيَّ 

 

  اد  ْبن  َزْيٍد، َعْن َثنَا َحمَّ اِب، َقاَل: َحدَّ  ْبن  َعْبِد الَوهَّ
ِ
َثنَا َعْبد  اهلل َحدَّ

ٍد، َعْن أ مِّ َعطِيَّةَ  َحمَّ َأَمَرَنا َنبِيُّنَا »، َقاَلْت: ▲ َأيُّوَب، َعْن م 

  َِوَعْن َأيُّوَب  .«بَِأْن ُنْخِرَج الَعَواتَِق َوَذَواِت الُخُدور ،
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 َحْفَصَة، َقاَل: َأْو َقاَلْت: -َوَزاَد فِي َحِديِث -َعْن َحْفَصَة بِنَْحِوِه 

 .«الَعَواتَِق َوَذَواِت الُخُدوِر، َوَيْعَتِزْلَن الُحيَُّض الُمَصلَّى»

 

  اِب، َعْن َو اْبن  َسالٍَم، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبد  الَوهَّ ٌد ه  َحمَّ َثنَا م  َحدَّ

ْجَن فِي الِعيَدْيِن، َأيُّوَب، َعْن َح  نَّا َنْمنَع  َعَواتَِقنَا َأْن َيْخر  ْفَصَة، َقاَلْت: ك 

َثْت َعْن أ ْختَِها، َوَكاَن  َفَقِدَمِت اْمَرَأٌة، َفنََزَلْت َقْصَر َبنِي َخَلٍف، َفَحدَّ

 
ِّ
، َوَكاَنْت  َزْوج  أ ْختَِها َغَزا َمَع النَّبِي ْ َعْشَرَة َغْزَوة 

ثِنَْتي

وم  َعَلى أ ْختِي  نَّا ن َداِوي الَكْلَمى، َوَنق  ، َقاَلْت: ك  َمَعه  فِي ِستٍّ

 
َّ
: َأَعَلى إِْحَداَنا َبْأٌس إَِذا الَمْرَضى، َفَسَأَلْت أ ْختِي النَّبِي

َج؟ َقاَل:  ْن َلَها ِجْلَباٌب َأْن اَل َتْخر  لُِتْلبِْسَها َصاِحَبُتَها ِمْن »َلْم َيك 

ا َقِدَمْت أ مُّ َعطِيََّة، «ِد الَخْيَر َوَدْعَوَة الُمْسِلِمينَ ِجْلَبابَِها َوْلَتْشهَ  ، َفَلمَّ

 
َّ
؟ َقاَلْت: بَِأبِي، َنَعْم، َوَكاَنْت اَل َسَأْلت َها َأَسِمْعِت النَّبِي

 : ول  ه  إاِلَّ َقاَلْت: بَِأبِي، َسِمْعت ه  َيق  ر  َيْخُرُج الَعَواتُِق َوَذَواُت »َتْذك 

لَعَواتُِق َذَواُت الُخُدوِر، َوالُحيَُّض، َوْلَيْشَهْدَن الَخْيَر، الُخُدوِر، َأِو ا
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ْلت  «َوَدْعَوَة الُمْؤِمنِيَن، َوَيْعَتِزُل الُحيَُّض الُمَصلَّى  :، َقاَلْت َحْفَصة : َفق 

يَّض    َفَقاَلْت: َأَلْيَس َتْشَهد  َعَرَفَة، َوَكَذا َوَكَذا(. ؟الح 

 

  ،َثنَا َأب و َمْعَمٍر ، َحدَّ َثنَا َأيُّوب  َثنَا َعْبد  الَواِرِث، َقاَل: َحدَّ َقاَل: َحدَّ

ْجَن َيْوَم  نَّا َنْمنَع  َجَواِرَينَا َأْن َيْخر  َعْن َحْفَصَة بِنِْت ِسيِريَن، َقاَلْت: )ك 

َثْت َأنَّ  الِعيِد، َفَجاَءِت اْمَرَأٌة، َفنََزَلْت َقْصَر َبنِي َخَلٍف، َفَأَتْيت َها، َفَحدَّ

 َزوْ 
ِّ
، َفَكاَنْت  َج أ ْختَِها َغَزا َمَع النَّبِي ْ َعْشَرَة َغْزَوة 

ثِنَْتي

وم  َعَلى الَمْرَضى،  نَّا َنق  أ ْخت َها َمَعه  فِي ِستِّ َغَزَواٍت، َفَقاَلْت: َفك 

، َأَعَلى إِْحَداَنا َبْأٌس إَِذا َلْم 
ِ
وَل اهلل َون َداِوي الَكْلَمى، َفَقاَلْت: َيا َرس 

ْن  َج؟ َفَقاَل:َيك  لُِتْلبِْسَها َصاِحَبُتَها ِمْن » َلَها ِجْلَباٌب َأْن اَل َتْخر 

ا « ِجْلَبابَِها، َفْلَيْشَهْدَن الَخْيَر َوَدْعَوَة الُمْؤِمنِينَ  َقاَلْت َحْفَصة : َفَلمَّ

َنَعْم  :َقِدَمْت أ مُّ َعطِيََّة َأَتْيت َها َفَسَأْلت َها: َأَسِمْعِت فِي َكَذا َوَكَذا؟ َقاَلْت 

 - بَِأبِي
َّ
َقاَل:  -إاِلَّ َقاَلْت: بَِأبِي َوَقلََّما َذَكَرِت النَّبِي

وِر، - لَِيْخُرِج الَعَواتُِق َذَواُت الُخُدورِ » د  َأْو َقاَل: الَعَواتِق  َوَذَوات  الخ 
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 رَ َوالُحيَُّض، َوَيْعَتِزُل الُحيَُّض الُمَصلَّى، َوْلَيْشَهْدَن الَخيْ  -َشكَّ َأيُّوب  

؟ َقاَلْت: َنَعْم، َأَلْيَس  «َوَدْعَوَة الُمْؤِمنِينَ  يَّض  ْلت  َلَها: الح  َقاَلْت: َفق 

 الَحائِض  َتْشَهد  َعَرَفاٍت، َوَتْشَهد  َكَذا، َوَتْشَهد  َكَذا(.

 

 وقال مسلم يف صحيحه: -

  َث اٌد، َحدَّ َثنَا َحمَّ دَّ ، حََ ُّ
ْهَرانِي بِيِع الزَّ َثنِي َأب و الرَّ دَّ ، َعنْ حََ  نَا َأيُّوب 

ٍد، َعْن أ مِّ َعطِيَّةَ  َحمََّ َََََََ، قَ ▲ م   –َرَنا ـــــــَأمَ اَلْت: )َ
َّ
َتْعنِي النَّبِي

-  ،َأْن ُنْخرَِج فِي اْلِعيـَدْيِن، اْلَعَواتَِق، َوَذَواِت اْلُخُدوِر

 (.َوَأَمَر اْلُحيََّض َأْن َيْعَتِزْلَن ُمَصلَّى اْلُمْسِلِمينَ 

 

 َثنَا َعْمٌرو ا َثنَا ِهَشاٌم، وَحدَّ َثنَا ِعيَسى ْبن  ي ون َس، َحدَّ ، َحدَّ د 
لنَّاقِ

َأَمَرَنا ، َقاَلْت: )▲ َعْن َحْفَصَة بِنِْت ِسيِريَن، َعْن أ مِّ َعطِيَّةَ 

َأْن ُنْخرَِجُهنَّ فِي اْلِفْطرِ َواأْلَْضَحى،  ،َرُسوُل اهَّللِ 

َق، َواْلُحيََّض، َوَذَواِت اْلُخُدوِر، َفأَ 
ََّلَة، اْلَعَواتِ ا اْلُحيَُّض َفَيْعَتِزْلَن الصَّ مَّ
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َوَيْشَهْدَن اْلَخْيَر، َوَدْعَوَة اْلُمْسِلِميَن، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهَّللِ إِْحَداَنا ََل 

 (.َيُكوُن َلَها ِجْلَباٌب، َقاَل: لُِتْلبِْسَها ُأْخُتَها ِمْن ِجْلَباِبَها

 

  ََثنَا َيْحَيى ْبن  َيْحَيى، َأْخَبَرن ا َأب و َخْيَثَمَة، َعْن َعاِصٍم اْْلَْحَوِل، َحدَّ

ُكنَّا ُنْؤَمُر ، َقاَلْت: )▲ َعْن َحْفَصَة بِنِْت ِسيِريَن، َعْن أ مِّ َعطِيَّةَ 

بِاْلُخُروِج فِي اْلِعيَدْيِن، َواْلُمَخبََّأُة، َواْلبِْكُر، َقاَلْت: اْلُحيَُّض َيْخُرْجَن 

 (.َن َمَع النَّاسِ َفَيُكنَّ َخْلَف النَّاِس، ُيَكبِّرْ 

 

 :باب األكل قبل شهود العيد 

 الحديث الثاين: -2

 قال البخاري: -

  :َلْيَماَن، َقاَل ِعيد  ْبن  س  َثنَا سََ ِحيِم، َحدَّ د  ْبن  َعْبِد الرَّ َحمَّ َثنَا م  َحدَّ

 ْبن  َأبِي َبْكِر ْبِن َأَنسٍ 
ِ
َبْيد  اهلل ْيٌم، َقاَل: َأْخَبَرَنا ع  شَََََ َثنَا ه  ْن َأَنِس ، عَ َحدَّ

وُل اهَّللِ ، َقاَل: )◙ ْبِن َمالٍِك  َلَ َيْغُدو  َكاَن َرســـُ
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ْأُكَل َتَمَراٍت  أ  ْبن  َرَجاءٍ َيْوَم الِفْطرِ َحتَّى يـَ َرجَّ َبيْ  :(، َوَقاَل م  َثنِي ع  د  َحدَّ

 
ِّ
َثنِي َأَنٌس، َعِن النَّبِي ، َقاَل: َحدَّ

ِ
 (.َوَيْأُكُلُهنَّ ِوْتًرا، ) اهلل

 

 يث الثالث:الحد -3

 قال البخاري: -

  ،
ِّ
ْعبِي وٍر، َعِن الشَّ َثنَا َجِريٌر، َعْن َمنْص  ، َقاَل: َحدَّ ْثَمان  َثنَا ع  َحدَّ

 َخَطَبَنا النَّبِيُّ )، َقاَل: ¶َعِن الَبَراِء ْبِن َعاِزٍب 

َّلَِة، َفَقاَل:  نَا، كَ َمْن َصلَّى َصَّلََتنَا، َوَنَسَك ُنُس »َيْوَم األَْضَحى َبْعَد الصَّ

َّلَِة َوَلَ  ُه َقْبَل الصَّ َّلَِة، َفإِنَّ َفَقْد َأَصاَب النُُّسَك، َوَمْن َنَسَك َقْبَل الصَّ

، َفَقاَل َأُبو ُبْرَدَة ْبُن نَِياٍر َخاُل الَبَراِء: َيا َرُسوَل اهَّللِ، َفإِنِّي «ُنُسَك َلهُ 

َّلَِة، َوَعَرْفُت َأنَّ الَيوْ  َم َيْوُم َأْكٍل َوُشْرٍب، َنَسْكُت َشاتِي َقْبَل الصَّ

َل َما ُيْذَبُح فِي َبْيتِي، َفَذَبْحُت َشاتِي  َوَأْحَبْبُت َأْن َتُكوَن َشاتِي َأوَّ

َّلَةَ  َي الصَّ
ْيُت َقْبَل َأْن آتِ  َقاَل: «َشاُتَك َشاُة َلْحمٍ »، َقاَل: َوَتَغدَّ
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ِهَي َأَحبُّ إَِليَّ ِمْن َشاَتْيِن،  ، َفإِنَّ ِعنَْدَنا َعنَاًقا َلنَا َجَذَعةً َرُسوَل اهَّللِ َيا  

 .(«َنَعْم َوَلْن َتْجِزَي َعْن َأَحٍد َبْعَدكَ »َأَفَتْجِزي َعنِّي؟ َقاَل: 

 

 الحديث الرابع: -4

 قال البخاري: -

  اِد ْبِن َزْيٍد، َعْن َأيُّوَب، َعْن َمَر، َعْن َحمَّ َثنَا َحامِد  ْبن  ع  َحدَّ

ٍد، َأنَّ َأَنَس ْبَن مَ  َحمَّ إِنَّ َرُسوَل اهَّللِ ، َقاَل: )◙ الٍِك م 

  َصلَّى َيْوَم النَّْحرِ، ُثمَّ َخَطَب، َفَأَمَر َمْن َذَبَح َقْبَل

َّلَِة َأْن ُيِعيَد َذْبَحُه، َفَقاَم َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهَّللِ،  الصَّ

ا َقاَل: بِِهْم َخَصاَصٌة، َوإِمَّ -ِجيَراٌن لِي  َوإِنِّي َذَبْحُت  -ا َقاَل: بِِهْم َفْقرٌ إِمَّ

َص َلُه  َّلَِة، َوِعنِْدي َعَناٌق لِي َأَحبُّ إَِليَّ ِمْن َشاَتْي َلْحٍم، َفَرخَّ َقْبَل الصَّ

 (.فِيَها
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 ى:باب المخالفة في الطريق للمصل

 الحديث الخامس: -5

 قال البخاري: -

 َو اْبن  َسالٍَم، َقا ٌد ه  َحمَّ َثنَا م  َمْيَلَة َيْحَيى ْبن  َحدَّ َل: َأْخَبَرَنا َأب و ت 

َلْيَماَن، َعْن َسِعيِد ْبِن الَحاِرِث، َعْن َجابِِر ْبِن  َلْيِح ْبِن س  َواِضٍح، َعْن ف 

 
ِ
إَِذا َكاَن َيْوُم ِعيٍد  َكاَن النَّبِيُّ ، َقاَل: )¶َعْبِداهلل

 .(َخاَلَف الطَّرِيَق 

دٍ  َحمَّ ْلِت: َعْن َتاَبَعه  ي ون س  ْبن  م  د  ْبن  الصَّ َحمَّ َلْيٍح، َوَقاَل م  ، َعْن ف 

. َرْيَرَة، َوَحِديث  َجابٍِر َأَصحُّ َلْيٍح، َعْن َسِعيٍد، َعْن َأبِي ه   ف 
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 :باب عدم حمل األسلحة يوم العيد 

 الحديث السادس: -6

 قال البخاري: -

  ََكْيِن، ق َثنَا َزَكِريَّاء  ْبن  َيْحَيى َأب و السُّ  َحدَّ
ُّ
َحاِربِي َثنَا الم  ، اَل: َحدَّ

َبْيٍر، َقاَل: ) وَقَة، َعْن َسِعيِد ْبِن ج  د  ْبن  س  َحمَّ َثنَا م   ُكنُْت َمعَ َقاَل: َحدَّ

ْمِح فِي َأْخَمِص َقَدِمِه، َفَلِزَقْت َقَدُمُه  اْبِن ُعَمَر ِحيَن َأَصاَبُه ِسنَاُن الرُّ

َكاِب، َفنََزْلُت، َفنََزْعُتَها َوذَ  اَج َفَجَعَل بِالرِّ لَِك بِِمنًى، َفَبَلَغ الَحجَّ

اُج: َلْو َنْعَلُم َمْن َأَصاَبَك، َفَقاَل اْبُن ُعَمَر:  َأْنَت »َيُعوُدُه، َفَقاَل الَحجَّ

َّلََح فِي َيْوٍم َلْم َيُكْن ُيْحَمُل »َقاَل: َوَكْيَف؟ َقاَل: « َأَصْبَتنِي َحَمْلَت السِّ

َّلََح  َّلَُح ُيْدَخُل الَحَرمَ فِيِه، َوَأْدَخْلَت السِّ  (.«الَحَرَم َوَلْم َيُكِن السِّ

 

  َثنِي إِْسَحاق  ْبن  َسِعيِد ْبِن وَب، َقاَل: َحدَّ َثنَا َأْحَمد  ْبن  َيْعق  َحدَّ

اُج َعَلى اْبِن َعْمِرو ْبِن َسِعيِد ْبِن الَعاِص، َعْن َأبِيِه، َقاَل: ) َدَخَل الَحجَّ

اَل: َكْيَف ُهَو؟ َفَقاَل: َصالٌِح، َفَقاَل: َمْن َأَصاَبَك؟ ُعَمَر َوَأَنا ِعنَْدُه، َفقَ 
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َّلَِح فِي َيْوٍم َلَ َيِحلُّ فِيِه َحْمُلُه »َقاَل:   َأَصاَبنِي َمْن َأَمَر بَِحْمِل السِّ

اَج -  (.«-َيْعنِي الَحجَّ

 

 :باب التكبري الجماعي يوم العيد في المصلى 

 الحديث السابع: -7

 قال البخاري: -

  ََّثنَا َأبِي، َعْن َعاِصٍم، َعْن َحد َمر  ْبن  َحْفٍص، َقاَل: َحدَّ َثنَا ع 

ُكنَّا ُنْؤَمُر َأْن َنْخُرَج َيْوَم ، َقاَلْت: )▲ َحْفَصَة، َعْن أ مِّ َعطِيَّةَ 

الِعيِد َحتَّى ُنْخرَِج البِْكَر ِمْن ِخْدِرَها، َحتَّى ُنْخرَِج الُحيََّض، َفَيُكنَّ 

ُيَكبِّْرَن بَِتْكبِيِرِهْم، َوَيْدُعوَن بُِدَعائِِهْم َيْرُجوَن َبَرَكَة َخْلَف النَّاِس، فَ 

 (.َذلَِك الَيْوِم َوُطْهَرَتهُ 
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 :باب ركز الحربة سرتة لإلمام في مصلى العيد 

 الحديث الثامن: -8

 قال البخاري: -

  َاِب، ق َثنَا َعْبد  الَوهَّ اٍر، َقاَل: َحدَّ د  ْبن  َبشَّ َحمَّ َثنَا م  َثنَ َحدَّ ا اَل: َحدَّ

َمَر  ، َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن ع 
ِ
َبْيد  اهلل  َأنَّ النَّبِيَّ ) ¶ع 

اَمُه َيْوَم الِفْطرِ َوالنَّْحرِ، ُثمَّ ُيَصلِّي  (.َكاَن ُتْرَكُز الَحْرَبُة ُقدَّ

 

 َثنَا الَولِي ، َقاَل: َحدَّ ُّ
نِْذِر الِحَزامِي َثنَا إِْبَراِهيم  ْبن  الم  َََحدَّ اَل: ، قَ د  َ

اَل: َأْخبَ  ، قَََ
ُّ
ا َأب و َعْمٍرو اْلَْوَزاِعي َثنَََ دَّ َََََََحَََ َمرَ َ افٌِع، َعِن اْبِن ع   َرنِي نَََ

اَل ¶ َََ اَن النَّبِيُّ ) :، ق لَّى  كــَ ُدو إَِلى الُمصـــَ َيغــْ

لِّي  لَّى َبْيَن َيَدْيِه، َفُيصـــَ ُب بِاْلُمصـــَ َدْيِه ُتْحَمُل، َوُتنْصـــَ َوالَعنََزُة َبْيَن يـَ

 (.إَِلْيَها
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 قال البخاري:  -

  وٍر، َقاَل: َح َحاق  َيْعنِي اْبَن َمنْصََ  َثنَا إِسََْ ََََََحدَّ  ْبن  َ
ِ
َثنَا َعْبد  اهلل دَّ

افٍِع، َعِن اْبِن  َََ ْن ن َر، عَََ مَََ ن  عََ   بَْ
ِ
د  اهلل ََْ ي بََ ا عَ  َََ ن ثََ دَّ اَل: حَََ َََ ٍر، ق يَْ مََ نَ 

َمرَ  وَل اهَّللِ : )¶ع  اَن إَِذا َخَرَج َيْوَم  َأنَّ َرســـُ كــَ

لِّي إَِلْيَها َوالنَّاُس َوَراَءُه، الِعي ــَ ُع َبْيَن َيَدْيِه، َفُيص ــَ ِد َأَمَر بِالَحْرَبِة، َفُتوض

َخَذَها اأْلَُمَراءُ  َفرِ، َفِمْن َثمَّ اتَّ  (.َوَكاَن َيْفَعُل َذلَِك فِي السَّ

 

 وقال مسلم: -

   ْبن 
ِ
َثنَا َعْبد  اهلل َثنَّى، َحدَّ د  ْبن  اْلم  َحمَّ َثنَا م  ثَ  َحدَّ نَا ن َمْيٍر، ح َوَحدَّ

، َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن 
ِ
َبْيد  اهلل َثنَا ع  َثنَا َأبِي، َحدَّ ْفظ  َله ، َحدَّ اْبن  ن َمْيٍر َواللَّ

َمرَ  َكاَن إَِذا َخَرَج َيْوَم  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ ، )¶ ع 

 َوَراَءُه. إَِلْيَها. َوالنَّاُس  اْلِعيِد، َأَمَر بِاْلَحْرَبِة َفُتوَضُع َبْيَن َيَدْيِه، َفُيَصلِّي

َخَذَها اأْلَُمَراءُ  َفرِ. َفِمْن َثمَّ اتَّ  (.َوَكاَن َيْفَعُل َذلَِك فِي السَّ
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 وعدم التنفل لها: ،باب صفة صالة العيد في المصلى 

 الحديث التاسع: -9

 قال البخاري: -

   ْعَبة َثنَا ش  َلْيَمان  ْبن  َحْرٍب، َقاَل: َحدَّ َثنَا س  ، َعْن َعِديِّ ْبِن َحدَّ

َبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َأنَّ النَّبِيَّ : )¶ َثابٍِت، َعْن َسِعيِد ْبِن ج 

  ،َصلَّى َيْوَم الِفْطرِ َرْكَعَتْيِن َلْم ُيَصلِّ َقْبَلَها َوَلَ َبْعَدَها

َدَقِة، َفَجَعْلنَ  ُتْلِقي  ،ُيْلِقينَ  ُثمَّ َأَتى النَِّساَء َوَمَعُه بَِّلٌَل، َفَأَمَرُهنَّ بِالصَّ

 (.الَمْرَأُة ُخْرَصَها َوِسَخاَبَها

 

   َثنِي َعِديُّ ْبن ْعَبة ، َقاَل: َحدَّ َثنَا ش  َثنَا َأب و الَولِيِد، َقاَل: َحدَّ َحدَّ

َبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َأنَّ : )¶ َثابٍِت، َقاَل: َسِمْعت  َسِعيَد ْبَن ج 

ْطرِ، َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن َلْم ُيَصلِّ َقْبَلَها َخَرَج َيْوَم الفِ  النَّبِيَّ 

 (.َوَلَ َبْعَدَها، َوَمَعُه بَِّلٌَل 
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 وقال مسلم: -

  ، ْعَبة َثنَا ش  َثنَا َأبِي، َحدَّ ، َحدَّ َعاٍذ اْلَعنَْبِريُّ  ْبن  م 
ِ
َبْيد  اهلل َثنَا ع  وَحدَّ

َبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّ  ، َعْن َسِعيِد ْبِن ج  َأنَّ َرُسوَل ، )¶ اسٍ َعْن َعِديٍّ

َخَرَج َيْوَم َأْضَحى، َأْو فِْطٍر، َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن، َلْم  اهَّللِ 

َدَقِة،  ُيَصلِّ َقْبَلَها َوََل َبْعَدَها، ُثمَّ َأَتى النَِّساَء َوَمَعُه بََِّلٌل، َفَأَمَرُهنَّ بِالصَّ

 (.اَبَهاَفَجَعَلِت اْلَمْرَأُة ُتْلِقي ُخْرَصَها، َوُتْلِقي ِسَخ 

 

 :باب عدم األذان واإلقامة في العيدين 

 الحديث العاشر: -11

 قال البخاري: -

  َرْيٍج وَسى، َقاَل: َأْخَبَرَنا ِهَشاٌم، َأنَّ اْبَن ج  َثنَا إِْبَراِهيم  ْبن  م  َحدَّ

ْم قال وَأْخَبَرنِي َعَطاٌء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد   اَأْخَبَره 
ِ
 هلل

ُن َيْوَم الِفْطرِ َوَلَ َيْوَم األَْضَحىَقااَل: ) ╚  (.َلْم َيُكْن ُيَؤذَّ
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 الحديث الحادي عشر: -11

 وقال مسلم: -

  ََتْيب بِيِع، َوق  َثنَا َيْحَيى ْبن  َيْحَيى، َوَحَسن  ْبن  الرَّ ة  ْبن  َسِعيٍد، َوَحدَّ

ْيَبَة، َقاَل َيْحَيى: َأْخ  ََََ ثَ َوَأب و َبْكِر ْبن  َأبِي ش وَن: َحدَّ نَا َبَرَنا، وَقاَل اْْلَخر 

َرةَ  م  ابِِر ْبِن سَََََ ، َعْن جََ
ٍَ ا مََ

، َقاَل:    َأب و اْْلَْحَوِص، َعْن سََََِ

يْ ) لَّ وِل اهَّللِ ـــــصــَ ــُ ٍة َوََل ـــــاْلِعيَدْيِن، َغيْ  ُت َمَع َرس َر َمرَّ

َتْيِن، بَِغْيرِ َأَذاٍن َوََل إَِقاَمةٍ   (.َمرَّ

 

 د قبل الخطبة:باب البدء بالصالة يوم العي 

 الحديث الثاين عشر: -12

 قال البخاري: -

  :د  ْبن  َجْعَفٍر، َقاَل َحمَّ َثنَا م  َثنَا َسِعيد  ْبن  َأبِي َمْرَيَم، َقاَل: َحدَّ َحدَّ

 ْبِن َأبِي َسْرٍح، َعْن َأبِي 
ِ
َأْخَبَرنِي َزْيد  ْبن  َأْسَلَم، َعْن ِعَياِض ْبِن َعْبِد اهلل

ْدِريِّ   َكاَن َرُسوُل اهَّللِ ، َقاَل: )    َسِعيٍد الخ 
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ُل َشْيٍء َيْبَدُأ بِِه  َيْخُرُج َيْوَم الِفْطرِ َواألَْضَحى إَِلى الُمَصلَّى، َفَأوَّ

َّلَُة، ُثمَّ َيْنَصِرُف، َفَيُقوُم ُمَقابَِل النَّاِس، َوالنَّاُس ُجُلوٌس َعَلى  الصَّ

 ُرُهْم، َفإِْن َكاَن ُيرِيُد َأْن َيْقَطَع َبْعًثاُصُفوفِِهْم َفَيِعُظُهْم، َوُيوِصيِهْم، َوَيْأمُ 

 َقاَل َأب و َسِعيٍد: َفَلْم َيَزلِ  .َقَطَعُه، َأْو َيْأُمَر بَِشْيٍء َأَمَر بِِه، ُثمَّ َيْنَصِرُف 

َو َأمِير  الَمِدينَةِ -النَّاس  َعَلى َذلَِك َحتَّى َخَرْجت  َمَع َمْرَواَن  فِي  -َوه 

ى َأْو فِْطٍر، ْلِت،  َأْضح  َصلَّى إَِذا مِنَْبٌر َبنَاه  َكثِير  ْبن  الصَّ ا َأَتْينَا الم  َفَلمَّ

، َفَجَبْذت  بَِثْوبِِه، َفَجَبَذنِي، 
َ
ِريد  َأْن َيْرَتِقَيه  َقْبَل َأْن ي َصلِّي َفإَِذا َمْرَوان  ي 

 
ِ
ْلت  َله : َغيَّْرت ْم َواهلل الَِة، َفق   َأَبا َسِعيٍد: ، َفَقاَل َفاْرَتَفَع، َفَخَطَب َقْبَل الصَّ

، َفَقاَل: إِنَّ  ا اَل َأْعَلم   َخْيٌر مِمَّ
ِ
: َما َأْعَلم  َواهلل ْلت  ، َفق  َقْد َذَهَب َما َتْعَلم 

الَِة(. الَِة، َفَجَعْلت َها َقْبَل الصَّ وَن َلنَا َبْعَد الصَّ ون وا َيْجلِس   النَّاَس َلْم َيك 

 

 وقال مسلم: -

  ََثنَا َيْحي َثنَا َحدَّ وا: َحدَّ ْجٍر، َقال  َتْيَبة ، َواْبن  ح  ى ْبن  َأيُّوَب، َوق 

 ْبِن 
ِ
َد ْبِن َقْيٍس، َعْن ِعَياِض ْبِن َعْبِد اهلل إِْسَماِعيل  ْبن  َجْعَفٍر، َعْن َداو 
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ْدِريِّ  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ )     َسْعٍد، َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلخ 

 ى، َوَيْوَم اْلِفْطرِ، َفَيْبَدُأ ، َكاَن َيْخُرُج َيْوَم اأْلَْضَح

َم، َقاَم َفَأْقَبَل َعَلى النَّاِس، َوُهْم  ََّلِة، َفإَِذا َصلَّى َصََّلَتُه َوَسلَّ بِالصَّ

ُهْم، َفإِْن َكاَن َلُه َحاَجٌة بَِبْعٍث، َذَكَرُه لِلنَّاِس، َأْو  ُجُلوٌس فِي ُمَصَّلَّ

ُقوا، »ْم بَِها، َوَكاَن َيُقوُل: َكاَنْت َلُه َحاَجٌة بَِغْيرِ َذلَِك، َأَمَرهُ  َتَصدَّ

ُقوا ُقوا، َتَصدَّ ُق النَِّساُء، ُثمَّ َينَْصِرُف، «َتَصدَّ َلْم فَ ، َوَكاَن َأْكَثَر َمْن َيَتَصدَّ

ا َمْرَواَن  َخاِصر  َيَزْل َكَذلَِك َحتَّى َكاَن َمْرَوان  ْبن  اْلَحَكِم، َفَخَرْجت  م 

َصلَّى، ا مِْن طِيٍن َولَ  َحتَّى َأَتْينَا اْلم  ْلِت َقْد َبنَى مِنَْبر  بٍِن، َفإَِذا َكثِير  ْبن  الصَّ

ه  َنْحَو  رُّ نِي َنْحَو اْلِمنَْبِر، َوَأَنا َأج  رُّ ، َكَأنَّه  َيج  نِي َيَده  نَاِزع  َفإَِذا َمْرَوان  ي 

ْبتَِداء  بِا
ِ
: َأْيَن اال ا َرَأْيت  َذلَِك مِنْه ، ق ْلت  اَلِة، َفَلمَّ اَلِة؟ َفقَ الصَّ اَل: لصَّ

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه اَل  ، َوالَّ : َكالَّ ، ق ْلت  ََ َما َتْعَلم  ِر اَل، َيا َأَبا َسِعيٍد َقْد ت 

، َثاَلَث مَِراٍر ث مَّ اْنَصَرَف(. ا َأْعَلم   َتْأت وَن بَِخْيٍر مِمَّ
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  ََثنَا َوكِيٌع، ع َثنَا َأب و َبْكِر ْبن  َأبِي َشْيَبَة، َحدَّ ْفَيانَ َحدَّ ، ح ْن س 

ْعَبة   َثنَا ش  د  ْبن  َجْعَفٍر، َحدَّ َحمَّ َثنَا م  َثنَّى، َحدَّ د  ْبن  اْلم  َحمَّ َثنَا م  َوَحدَّ

ْسلٍِم، َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب  َما، َعْن َقْيِس ْبِن م  اَله 
َوَهَذا َحِديث  -كِ

ُل َمْن َبَدَأ بِاْلُخْطَبِة َيْومَ َقاَل: ) -َأبِي َبْكر ََّلِة َمْرَواُن. َأوَّ  اْلِعيِد َقْبَل الصَّ

ََّلُة َقْبَل اْلُخْطَبِة، َفَقاَل: َقْد ُترَِك َما ُهنَالَِك،  َفَقاَم إَِلْيِه َرُجٌل، َفَقاَل: الصَّ

ا َهَذا َفَقْد َقَضى َما َعَلْيِه َسِمْعُت َرُسوَل اهَّللِ  َفَقاَل َأُبو َسِعيٍد: َأمَّ

،  :ُمنَْكًرا َفْلُيَغيِّْرُه بَِيِدِه، َفإِْن َلْم  َمْن َرَأى ِمنُْكمْ »َيُقوُل

يَمانِ   (.«َيْسَتطِْع َفبِِلَسانِِه، َفإِْن َلْم َيْسَتطِْع َفبَِقْلبِِه، َوَذلَِك َأْضَعُف اْْلِ

 

 الحديث الثالث عشر: -13

 قال البخاري: -

  َِثنَا َأَنس  ْبن  ع نِْذِر، َقاَل: َحدَّ َثنَا إِْبَراِهيم  ْبن  الم  َياٍض، َعْن َحدَّ

َمرَ   ْبِن ع 
ِ
، َعْن َنافٍِع، َعْن َعْبِد اهلل

ِ
َبْيِد اهلل َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ : )¶ ع 
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  َكاَن ُيَصلِّي فِي األَْضَحى َوالِفْطرِ، ُثمَّ َيْخُطُب َبْعَد

َّلَةِ   (.الصَّ

 

 الحديث الرابع عشر: -14

 قال البخاري: -

  َوَسى، ق َثنَا إِْبَراِهيم  ْبن  م  َرْيٍج َحدَّ اَل: َأْخَبَرَنا ِهَشاٌم، َأنَّ اْبَن ج 

 
ِ
ْم، َقاَل: َأْخَبَرنِي َعَطاٌء، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِداهلل ، َقاَل: ¶ َأْخَبَره 

( : ول  َخَرَج َيْوَم الِفْطرِ، َفَبَدَأ  إِنَّ النَّبِيَّ َسِمْعت ه  َيق 

َّلَِة َقْبَل الُخْطَبةِ   (.بِالصَّ

 

  ْابِِر ب  َوَعْن جَََ
ِ
ِد اهلل : )¶ ِن َعبَْ ول  ه  َيق  ِمْعتَ  اَل: سَََََ إِنَّ ، قََ

ا ـَص  ـَقاَم َفَبَدَأ بِال النَّبِيَّ  َّلَِة، ُثمَّ َخَطَب النَّاَس َبْعُد، َفَلمَّ

ُأ ــَنَزَل، َفَأَتى النَِّس  َفَرَغ َنبِيُّ اهَّللِ  َرُهنَّ َوُهَو َيَتَوكَّ اَء، َفَذكَّ

ِد بَِّلٍَل، َوبَِّلٌَل  َدَقةً  َعَلى يـَ اُء صـــَ ٌث َثْوَبُه ُيْلِقي فِيِه النِّســـَ
ق ْلت   ،َباســـِ
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نَّ ِحيَن  َره  اَء َفي َذكِّ َ النِّسََََ
ا َعَلى اإِلَماِم اْلَن: َأْن َيْأتِي لَِعَطاٍء: َأَتَرى َحقًّ

ْم َأْن اَل َيْفَعل وا(. ؟ َقاَل: إِنَّ َذلَِك َلَحقٌّ َعَلْيِهْم َوَما َله  غ   َيْفر 

 

 وقال مسلم: -

   َثنَا َعْبد َثنَا َأبِي، َحدَّ  ْبِن ن َمْيٍر، َحدَّ
ِ
د  ْبن  َعْبِد اهلل َحمَّ َثنَا م  َحدَّ

 
ِ
َلْيَماَن، َعْن َعَطاٍء، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل ، ¶ اْلَملِِك ْبن  َأبِي س 

ََّلَة َيْوَم اْلِعيِد، َفَبَدَأ  َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اهَّللِ َقاَل: ) الصَّ

ًئا َعَلى بََِّلٍل، بِالصَّ  ََّلِة َقْبَل اْلُخْطَبِة، بَِغْيرِ َأَذاٍن َوََل إَِقاَمٍة، ُثمَّ َقاَم ُمَتَوكِّ

َرُهْم، ُثمَّ  َفَأَمَر بَِتْقَوى اهَّللِ، َوَحثَّ َعَلى َطاَعتِِه، َوَوَعَظ النَّاَس َوَذكَّ

، َفَقا َرُهنَّ ْقَن، َفإِنَّ »َل: َمَضى َحتَّى َأَتى النَِّساَء، َفَوَعَظُهنَّ َوَذكَّ َتَصدَّ

، َفَقاَمِت اْمَرَأٌة ِمْن ِسَطِة النَِّساِء َسْفَعاُء «َأْكَثَرُكنَّ َحَطُب َجَهنَّمَ 

ْيِن، َفَقاَلْت: لَِم َيا َرُسوَل اهَّللِ  َكاَة، »َقاَل:  ؟اْلَخدَّ ُكنَّ ُتْكثِْرَن الشَّ أِلَنَّ

، ُيْلِقيَن فِي ثَ ، َقاَل: َفَجَعْلَن َيَتَصدَّ «َوَتْكُفْرَن اْلَعِشيرَ  ْوِب ْقَن ِمْن ُحِليِِّهنَّ

ِمِهنَّ 
 (.بََِّلٍل ِمْن َأْقرَِطتِِهنَّ َوَخَواتِ
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   اِق، َأْخَبَرَنا اْبن زَّ َثنَا َعْبد  الرَّ د  ْبن  َرافٍِع، َحدَّ َحمَّ َثنِي م  وَحدَّ

َرْيٍج، َأْخَبَرنِي َعَطاٌء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَعْن َجابِِر ْبِن عَ   ج 
ِ
ْبِد اهلل

ُن َيْوَم اْلِفْطرِ َوََل َيْوَم »، َقااَل: ¶ اْْلَْنَصاِريِّ  َلْم َيُكْن ُيَؤذَّ

، ُثمَّ َسَأْلُتُه َبْعَد ِحيٍن َعْن َذلَِك؟ َفَأْخَبَرنِي، َقاَل: َأْخَبَرنِي «اأْلَْضَحى

ََّلِة َيوْ  ، َأْن ََل َأَذاَن لِلصَّ َم اْلِفْطرِ، ِحيَن َجابُِر ْبُن َعْبِد اهَّللِ اأْلَْنَصاِريُّ

َماُم، َوََل َبْعَد َما َيْخُرُج، َوََل إَِقاَمَة، َوََل نَِداَء، َوََل َشْيَء، ََل  َيْخُرُج اْْلِ

 .نَِداَء َيْوَمئٍِذ، َوََل إَِقاَمةَ 

 

 الحديث الخامس عشر: -15

 قال البخاري: -

  ٌوَسى، َقاَل: َأْخَبَرَنا ِهَشام َثنَا إِْبَراِهيم  ْبن  م  َرْيٍج َحدَّ ، َأنَّ اْبَن ج 

َبْيِر  ْم َقاَل: َوَأْخَبَرنِي َعَطاٌء، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس، َأْرَسَل إَِلى اْبِن الزُّ َأْخَبَره 

ِل َما ب ويَِع َله  ) َما الُخْطَبُة فِي َأوَّ َّلَةِ َيْوَم الِفْطرِ، إِنَّ ُن بِالصَّ هُ َلْم َيُكْن ُيَؤذَّ إِنَّ

َّلَةِ   (.َبْعَد الصَّ
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  ََّرْيٍج، َقاَل: َأْخَبَرنِي َحد َثنَا َأب و َعاِصٍم، َقاَل: َأْخَبَرَنا اْبن  ج 

ٍس، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ْسلٍِم، َعْن َطاو  ، َقاَل: ¶الَحَسن  ْبن  م 

، َوَأبِي َبْكرٍ، َوُعَمَر، َشِهْدُت الِعيَد َمَع َرُسوِل اهَّللِ )

ُهْم َكاُنوا ُيَصلُّونَ ╚َوُعْثَماَن   (.َقْبَل الُخْطَبةِ  ، َفُكلُّ

 

 وقال مسلم: -

   اِق، َأْخَبَرَنا اْبن زَّ َثنَا َعْبد  الرَّ د  ْبن  َرافٍِع، َحدَّ َحمَّ َثنِي م  وَحدَّ

َل َما  َبْيِر َأوَّ َرْيٍج، َأْخَبَرنِي َعَطاٌء، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس، َأْرَسَل إَِلى اْبِن الزُّ ج 

ُه َلْم َيُكْن يُ » ب ويَِع َله   ْن َلَهاَأنَّ ََّلِة َيْوَم اْلِفْطرِ، َفََّل ُتَؤذِّ ُن لِلصَّ َقاَل:  ،«َؤذَّ

َبْيِر َيْوَمه ، َوَأْرَسَل إَِلْيِه َمَع َذلَِك:  ْن َلَها اْبن  الزُّ َما اْلُخْطبَ »َفَلْم ي َؤذِّ ُة إِنَّ

ََّلِة، َوإِنَّ َذلَِك َقْد َكاَن ُيْفَعُل  َبْيِر قَ ، َقاَل: َفَصلَّى اْبن  ال«َبْعَد الصَّ ْبَل زُّ

ْطَبِة.  اْلخ 

 



 جزء األربعني في أحكام العيدين من الصحيحني

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
26 

 الحديث السادس عشر: -16

 قال البخاري: -

  َثنَا َثنَا َأب و أ َساَمَة، َقاَل: َحدَّ َثنَا َيْعق وب  ْبن  إِْبَراِهيَم، َقاَل: َحدَّ َحدَّ

َمرَ  ، َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن ع 
ِ
َبْيد  اهلل َكاَن َرُسوُل اهَّللِ ، َقاَل: )¶ ع 

 َُيَصلُّوَن الِعيَدْيِن َقْبَل ¶ْكرٍ، َوُعَمُر ، َوَأُبو ب ،

 (.الُخْطَبةِ 

 

 قال مسلم: -

  َلْيَماَن، َوَأب و َثنَا َعْبَدة  ْبن  س  َثنَا َأب و َبْكِر ْبن  َأبِي َشْيَبَة، َحدَّ وَحدَّ

َمرَ  ، َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن ع 
ِ
َبْيِد اهلل َأنَّ النَّبِيَّ ، )¶أ َساَمَة، َعْن ع 

 ََأَبا َبْكرٍ، َوُعَمَر، َكاُنوا ُيَصلُّوَن اْلِعيَدْيِن َقْبَل ، و

 (.اْلُخْطَبةِ 
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 :باب ما يقرأ اإلمام في صالة العيدين 

 الحديث السابع عشر: -17

 قال مسلم: -

  ، َثنَا َيْحَيى ْبن  َيْحَيى، َوَأب و َبْكِر ْبن  َأبِي َشْيَبَة، َوإِْسَحاق  َحدَّ

ا َعْن َجِريٍر، قَ  ِد َجِميع  َحمَّ اَل َيْحَيى: َأْخَبَرَنا َجِريٌر، َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن م 

نَْتِشِر، َعْن َأبِيِه، َعْن َحبِيِب ْبِن َسالٍِم، َمْوَلى النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر،  ْبِن اْلم 

 َكاَن َرُسوُل اهَّللِ ، َقاَل: )   َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشيرٍ 

فِي اْلُجُمَعِة بَِسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعَلى، َوَهْل َأَتاَك َيْقَرُأ فِي اْلِعيَدْيِن، وَ 

َحِديُث اْلَغاِشَيِة، َقاَل: َوإَِذا اْجَتَمَع اْلِعيُد َواْلُجُمَعُة، فِي َيْوٍم َواِحٍد، 

ََّلَتْينِ   (.َيْقَرُأ بِِهَما َأْيًضا ِفي الصَّ

 

 الحديث الثامن عشر: -18

 قال مسلم: -

  ََثنَا َيْحي ى ْبن  َيْحَيى، َقاَل: َقَرْأت  َعَلى َمالٍِك، َعْن َضْمَرَة ْبِن َحدَّ
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َمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َسَأَل  ، َأنَّ ع 
ِ
 ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
َبْيِد اهلل ، َعْن ع  ِّ

َسِعيٍد اْلَماِزنِي

 
ِ
ول  اهلل : َما َكاَن َيْقَرأ  بِِه َرس  َّ

ْيثِي فِي  َأَبا َواقٍِد اللَّ

)َكاَن َيْقَرُأ فِيِهَما ِب ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد، ْطِر؟ َفَقاَل: اْْلَْضَحى َواْلفِ 

اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ   (.َواْقَتَرَبِت السَّ

 

 :باب موعظة النساء بعد خطبة العيد وجمع الصدقة 

 الحديث التاسع عشر: -19

 قال البخاري: -

  ََثنَا ع و ْبن  َعبَّاٍس، َقاَل: َحدَّ َثنَا َعْمر  َثنَا َحدَّ ْحَمِن، َحدَّ ْبد  الرَّ

ْحَمِن ْبِن َعابٍِس، َقاَل: َسِمْعت  اْبَن َعبَّاسٍ  ، َعْن َعْبِد الرَّ ْفَيان   س 

َيْوَم فِْطرٍ َأْو  َخَرْجُت َمَع النَّبِيِّ ، َقاَل: )¶

 ، َرُهنَّ ، َوَذكَّ َأْضَحى َفَصلَّى، ُثمَّ َخَطَب، ُثمَّ َأَتى النَِّساَء، َفَوَعَظُهنَّ

َدَقةِ َوأَ   (.َمَرُهنَّ بِالصَّ
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 وقال مسلم: -

  ٍس، َعِن ْسلٍِم، َعْن َطاو  َرْيٍج: َوَأْخَبَرنِي الَحَسن  ْبن  م  َقاَل اْبن  ج 

 َشِهْدُت الِفْطَر َمَع النَّبِيِّ ، َقاَل: )¶اْبِن َعبَّاٍس 

ُثمَّ  ُيَصلُّوَنَها َقْبَل الُخْطَبِة، ╚َوَأبِي َبْكرٍ، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن 

َكَأنِّي َأْنُظُر إَِلْيِه ِحيَن ُيَجلُِّس  ُيْخَطُب َبْعُد، َخَرَج النَّبِيُّ 

ُهْم َحتَّى َجاَء النَِّساَء َمَعُه بَِّلٌَل، َفَقاَل:  ٻ  ٱ ﴿بَِيِدِه، ُثمَّ َأْقَبَل َيُشقُّ

، ُثمَّ َقاَل ِحيَن َفَرَغ [ اْلَيةَ ٢١]الممتحنة: ﴾ٻ ٻ ٻ پ

، َلْم ُيِجْبُه َغْيُرَها: « َلى َذلِِك؟آْنُتنَّ عَ »ِمنَْها:  َقاَلِت اْمَرَأٌة َواِحَدٌة ِمنُْهنَّ

 -َنَعْم، 
َ
ْقنَ »َقاَل:  -اَل َيْدِري َحَسٌن َمْن ِهي ، َفَبَسَث ِبَّلٌَل َثْوَبهُ « َفَتَصدَّ

ي»ُثمَّ َقاَل:  َداٌء َأبِي َوُأمِّ
، َلُكنَّ فِ ي فِ  َفُيْلِقيَن الَفَتَخ َوالَخَواتِيمَ « َهُلمَّ

: الَخَواتِيم  الِعَظام  َكاَنْت فِي  .َثْوِب بَِّلَلٍ  اِق: الَفَتخ  زَّ َقاَل َعْبد  الرَّ

 الَجاِهلِيَِّة(.
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 قال مسلم: -

  ا َعْن َعْبِد َمْيٍد، َجِميع  د  ْبن  َرافٍِع، َوَعْبد  ْبن  ح  َحمَّ َثنِي م  وَحدَّ

َثنَا َعبْ  اِق، َقاَل اْبن  َرافٍِع: َحدَّ زَّ َرْيٍج، الرَّ اِق، َأْخَبَرَنا اْبن  ج  زَّ د  الرَّ

ٍس، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ْسلٍِم، َعْن َطاو  ، ¶ َأْخَبَرنِي اْلَحَسن  ْبن  م 

 َمَع َنبِيِّ اهَّللِ َقاَل: 
، َوَأبِي َبْكرٍ، َشِهْدُت َصََّلَة اْلِفْطرِ

يَها َقْبَل اْلُخْطَبةِ  ُهْم ُيَصلِّ  ، ُثمَّ َيْخُطُب، َقاَل: َفنََزَل َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، َفُكلُّ

َجاَل بَِيِدِه، ُثمَّ  َنبِيُّ اهَّللِ  َكَأنِّي َأْنُظُر إَِلْيِه ِحيَن ُيَجلُِّس الرِّ

ُهْم، َحتَّى َجاَء النَِّساَء، َوَمَعُه بََِّلٌل، َفَقاَل  ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿َأْقَبَل َيُشقُّ

، َفَتََّل َهِذِه [٢١]الممتحنة: ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ پ

« َأْنُتنَّ َعَلى َذلِِك؟»َحتَّى َفَرَغ ِمْنَها، ُثمَّ َقاَل: ِحيَن َفَرَغ ِمنَْها  اْْلَيةَ 

: َنَعْم، َيا َنبِيَّ اهَّللِ ََل ُيْدَرى  َفَقاَلِت اْمَرَأٌة َواِحَدٌة، َلْم ُيِجْبُه َغْيُرَها ِمْنُهنَّ

ْقنَ »ِحينَئٍِذ َمْن ِهَي، َقاَل:  مَّ ُه، ُثمَّ َقاَل: َهلُ ، َفَبَسَث بََِّلٌل َثْوبَ «َفَتَصدَّ

ي، َفَجَعْلَن ُيْلِقيَن اْلَفَتَخ، َواْلَخَواتَِم فِي َثْوِب  ًدى َلُكنَّ َأبِي َوُأمِّ
فِ

 (.بََِّللٍ 
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  :َمَر، َقاَل َأب و َبْكٍر َثنَا َأب و َبْكِر ْبن  َأبِي َشْيَبَة، َواْبن  َأبِي ع  وَحدَّ

َيْينََة، َحدَّ  ْفَيان  ْبن  ع  َثنَا س  ، َقاَل: َحدَّ ، َقاَل: َسِمْعت  َعَطاء  َثنَا َأيُّوب 

: )¶َسِمْعت  اْبَن َعبَّاسٍ  ول  َأْشَهُد َعَلى َرُسوِل اهَّللِ ، َيق 

  ُه َلْم َلَصلَّى َقْبَل اْلُخْطَبِة، َقاَل: ُثمَّ َخَطَب، َفَرَأى َأنَّ

، َوأَ  ، َوَوَعَظُهنَّ َرُهنَّ ، َفَذكَّ َدَقِة، ُيْسِمِع النَِّساَء، َفَأَتاُهنَّ َمَرُهنَّ بِالصَّ

َوبََِّلٌل َقاِئٌل بَِثْوبِِه، َفَجَعَلِت اْلَمْرَأُة ُتْلِقي اْلَخاَتَم، َواْلُخْرَص، 

ْيءَ   (.َوالشَّ

 

 الحديث العشرون: -21

 قال البخاري: -

  ،اِق زَّ َثنَا َعْبد  الرَّ َثنِي إِْسَحاق  ْبن  إِْبَراِهيَم ْبِن َنْصٍر، َقاَل: َحدَّ َحدَّ

  َقاَل:
ِ
َرْيٍج، َقاَل: َأْخَبَرنِي َعَطاٌء، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِداهلل َثنَا اْبن  ج   َحدَّ

¶( : ول  َيْوَم الِفْطرِ  َقاَم النَّبِيُّ ، َقاَل: َسِمْعت ه  َيق 

ا َفَرَغ َنَزَل، َفَأَتى النَِّساَء،  َّلَِة، ُثمَّ َخَطَب، َفَلمَّ َفَصلَّى، َفَبَدَأ بِالصَّ
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َرهُ  أُ َعَلى َيِد بَِّلٍَل، َوبَِّلٌَل َباِسٌث َثْوَبُه ُيْلِقي ِفيِه النَِّساُء َفَذكَّ نَّ َوُهَو َيَتَوكَّ

َدَقةَ  ُقْلُت لَِعَطاٍء: َزَكاَة َيْوِم الِفْطرِ، َقاَل: َلَ، َوَلكِْن َصَدَقًة  ،الصَّ

ْقَن ِحينَئٍِذ، ُتْلِقي َفَتَخَها، َوُيْلِقيَن، ُقْلُت: َأُتَرى َح  ا عَ َيَتَصدَّ َلى اِْلَماِم قًّ

ُه َلَحقٌّ َعَلْيِهْم، َوَما َلُهْم َلَ َيْفَعُلوَنهُ  ؟ َقاَل: إِنَّ ُرُهنَّ  (.َذلَِك، َوُيَذكِّ

 

 وقال مسلم: -

  :د  ْبن  َرافٍِع قال اْبن  َرافٍِع َحمَّ َثنَا إِْسَحاق  ْبن  إِْبَراِهيَم، َوم  وَحدَّ

اِق، َأْخَبَرنَ  زَّ الرَّ َثنَا َعْبد  َرْيٍج، َأْخَبَرنِي َعَطاٌء، َعْن َجابِِر ْبِن َحدَّ ا اْبن  ج 

 
ِ
: )¶ َعْبِداهلل ول  َقاَم  إِنَّ النَّبِيَّ ، َقاَل: َسِمْعت ه  َيق 

ا  ََّلةِ َقْبَل اْلُخْطَبِة، ُثمَّ َخَطَب النَّاَس، َفَلمَّ َيْوَم اْلِفْطرِ، َفَصلَّى، َفَبَدأَ بِالصَّ

ُأ َنَزَل  َفَرَغ َنبِيُّ اهَّللِ  ، َوُهَو َيَتَوكَّ َرُهنَّ ، َوَأَتى النَِّساَء، َفَذكَّ

ُت لَِعَطاٍء: ُقلْ  .َعَلى َيِد بََِّلٍل، َوبََِّلٌل َباِسٌث َثْوَبُه، ُيْلِقيَن النَِّساُء َصَدَقةً 

ْقَن بَِها ِحينَئٍِذ، ُتْلِقي »َزَكاَة َيْوِم اْلِفْطرِ؟ َقاَل:  ََل، َوَلكِْن َصَدَقًة َيَتَصدَّ

َماِم اْْلَن «َأُة َفَتَخَها، َوُيْلِقيَن َوُيْلِقينَ اْلَمرْ  ا َعَلى اْْلِ ، ُقْلُت لَِعَطاٍء: َأَحقًّ
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؟ َقاَل:  َرُهنَّ إِي، َلَعْمرِي إِنَّ َذلَِك »َأْن َيْأتَِي النَِّساَء ِحيَن َيْفُرُغ َفُيَذكِّ

 .(«َلَحقٌّ َعَلْيِهْم، َوَما َلُهْم ََل َيْفَعُلوَن َذلَِك؟

 

  ََّثنَا َعْبد  وَحد َثنَا َأبِي، َحدَّ  ْبِن ن َمْيٍر، َحدَّ
ِ
د  ْبن  َعْبِد اهلل َحمَّ َثنَا م 

 
ِ
َلْيَماَن، َعْن َعَطاٍء، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل ، ¶ اْلَملِِك ْبن  َأبِي س 

ََّلَة َيْوَم اْلِعيِد، َفَبَدَأ  َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اهَّللِ َقاَل: ) الصَّ

ََّلِة  ًئا َعَلى بََِّلٍل، بِالصَّ َقْبَل اْلُخْطَبِة، بَِغْيرِ َأَذاٍن َوََل إَِقاَمٍة، ُثمَّ َقاَم ُمَتَوكِّ

َرُهْم، ُثمَّ  َفَأَمَر بَِتْقَوى اهَّللِ، َوَحثَّ َعَلى َطاَعتِِه، َوَوَعَظ النَّاَس َوَذكَّ

، َفَقاَل:  َرُهنَّ ْقَن، َفإِنَّ تَ »َمَضى َحتَّى َأَتى النَِّساَء، َفَوَعَظُهنَّ َوَذكَّ َصدَّ

، َفَقاَمِت اْمَرَأٌة ِمْن ِسَطِة النَِّساِء َسْفَعاُء «َأْكَثَرُكنَّ َحَطُب َجَهنَّمَ 

ْيِن، َفَقاَلْت: لَِم؟ َيا َرُسوَل اهَّللِ َقاَل:  َكاَة، »اْلَخدَّ أِلَنَُّكنَّ ُتْكثِْرَن الشَّ

ْقنَ «َوَتْكُفْرَن اْلَعِشيرَ  ، ُيْلِقيَن فِي ثَ  ، َقاَل: َفَجَعْلَن َيَتَصدَّ ْوِب ِمْن ُحِليِِّهنَّ

ِمِهنَّ 
 (.بََِّلٍل ِمْن َأْقرَِطتِِهنَّ َوَخَواتِ
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 :باب إذا اجتمع العيد والجمعة 

 ن:عشرووال الحاديالحديث  -21

 قال البخاري: -

  ، ، َقاَل: َأْخَبَرنِي ي ون س 
ِ
وَسى، َأْخَبَرَنا َعْبد  اهلل َثنَا ِحبَّان  ْبن  م  َحدَّ

َبْيٍد، َمْوَلى اْبِن َأْزَهَر: َأنَّه  َشِهَد الِعيَد َعِن  َثنِي َأب و ع  ، َقاَل: َحدَّ ْهِريِّ الزُّ

َمَر ْبِن الَخطَّاِب  ْطَبِة،    َيْوَم اْلَْضَحى َمَع ع  ، َفَصلَّى َقْبَل الخ 

 ث مَّ َخَطَب النَّاَس...

ْثَماَن  َبْيٍد: ث مَّ َشِهْدت  الِعيَد َمَع ع  اَن، َفَكاَن َذلَِك َقاَل َأب و ع  ْبِن َعفَّ

ْطَبِة، ث مَّ َخَطَب َفَقاَل: ) َعِة، َفَصلَّى َقْبَل الخ  م  َها النَّاَيْوَم الج  ُس، َيا َأيُّ

إِنَّ َهَذا َيْوٌم َقِد اْجَتَمَع َلُكْم ِفيِه ِعيَداِن، َفَمْن َأَحبَّ َأْن َينَْتظَِر الُجُمَعَة 

 (...ْر، َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيْرِجَع َفَقْد َأِذْنُت َلهُ ِمْن َأْهِل الَعَوالِي َفْلَينَْتظِ 

 .) َبْيٍد، َنْحَوه  ، َعْن َأبِي ع  ْهِريِّ  َوَعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّ
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 :باب الفرح بالعيد 

  والعشرون:يناثالحديث ال -22

 قال البخاري: -

  َثنَا َأب و أ َس َبْيد  ْبن  إِْسَماِعيَل، َقاَل: َحدَّ َثنَا ع  اَمَة، َعْن ِهَشاٍم، َحدَّ

َدَخَل َأُبو َبْكرٍ َوِعنِْدي )، َقاَلْت: ▲َعْن َأبِيِه، َعْن َعائَِشَة 

َجاِرَيَتاِن ِمْن َجَواِري األَْنَصاِر ُتَغنَِّياِن بَِما َتَقاَوَلِت األَْنَصاُر َيْوَم ُبَعاَث، 

ْيَطاِن فِ َقاَلْت: َوَلْيَسَتا بُِمَغنَِّيَتْيِن، َفَقاَل َأُبو َبْكرٍ: أَ  ي َبْيِت َمَزاِميُر الشَّ

َوَذلَِك ِفي َيْوِم ِعيٍد، َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ  َرُسوِل اهَّللِ 

 :«َيا َأَبا َبْكرٍ، إِنَّ لُِكلِّ َقْوٍم ِعيًدا َوَهَذا ِعيُدَنا»). 

 

  ، َقْيٍل ، َعْن ع  َثنَا اللَّْيث  َثنَا َيْحَيى ْبن  ب َكْيٍر، َقاَل: َحدَّ ِن اْبِن عَ َحدَّ

ْرَوَة، َعْن َعائَِشةَ  ،    َأنَّ َأَبا َبْكرٍ ): ▲ ِشَهاٍب، َعْن ع 

َباِن، َوالنَّبِيُّ 
َفاِن، َوَتْضرِ اِم ِمنَى ُتَدفِّ َدَخَل َعَلْيَها َوِعنَْدَها َجاِرَيَتاِن فِي َأيَّ

  ُُّمَتَغشٍّ بَِثْوبِِه، َفاْنَتَهَرُهَما َأُبو َبْكرٍ، َفَكَشَف النَّبِي
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  :اُم ِعيٍد، »َعْن َوْجِهِه، َفَقاَل َها َأيَّ َدْعُهَما َيا َأَبا َبْكرٍ، َفإِنَّ

اُم ِمنًى اُم َأيَّ  (.«َوتِْلَك األَيَّ

َيْسُتُرنِي َوَأَنا  َرَأْيُت النَّبِيَّ ) :▲ َوَقاَلْت َعائَِشة   

ُعَمُر، َفَقاَل  َأْنُظُر إَِلى الَحَبَشِة َوُهْم َيْلَعُبوَن فِي الَمْسِجِد َفَزَجَرُهمْ 

 .(َيْعنِي ِمَن األَْمنِ « َدْعُهْم َأْمنًا َبنِي َأْرفَِدةَ »: النَّبِيُّ 

 

 قال مسلم: -

  َثنَا َأب و أ َساَمَة، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َثنَا َأب و َبْكِر ْبن  َأبِي َشْيَبَة، َحدَّ َحدَّ

َبْكٍر َوِعنِْدي  َدَخَل َعَليَّ َأُبو، َقاَلْت: )▲ َأبِيِه، َعْن َعائَِشةَ 

َجاِرَيَتاِن ِمْن َجَواِري اأْلَْنَصاِر، ُتَغنَِّياِن بَِما َتَقاَوَلْت بِِه اأْلَْنَصاُر، َيْوَم 

ْيَطاِن فِي  ُبَعاَث، َقاَلْت: َوَلْيَسَتا بُِمَغنَِّيَتْيِن، َفَقاَل َأُبو َبْكرٍ: َأبَِمْزُموِر الشَّ

ْوِم ِعيٍد، َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ ؟ َوَذلَِك فِي يَ َبْيِت َرُسوِل اهَّللِ 

« :َيا َأَبا َبْكرٍ إِنَّ لُِكلِّ َقْوٍم ِعيًدا، َوَهَذا ِعيُدَنا».) 
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َعاِوَيَة، َعْن  ا َعْن َأبِي م  َرْيٍب، َجِميع  َثنَاه  َيْحَيى ْبن  َيْحَيى، َوَأب و ك  َوَحدَّ

ْسنَاِد، َوفِيِه:   .َباِن بُِدفٍّ َجاِرَيَتاِن َتْلعَ ِهَشاٍم، بَِهَذا اإْلِ

 

  َثنَا اْبن  َوْهٍب، َأْخَبَرنِي ، َحدَّ ُّ
ون  ْبن  َسِعيٍد اْْلَْيلِي َثنِي َهار  َحدَّ

ْرَوَة، َعْن َعائَِشةَ  َثه  َعْن ع  َأنَّ َأَبا ) ▲ َعْمٌرو، َأنَّ اْبَن ِشَهاٍب، َحدَّ

اِم ِمًنى ، ُتَغنَِّياِن َوَتْضرَِباِن، َبْكرٍ، َدَخَل َعَلْيَها َوِعنَْدَها َجاِرَيَتاِن فِي َأيَّ

ى بَِثْوبِِه، َفاْنَتَهَرُهَما َأُبو َبْكرٍ،  َوَرُسوُل اهَّللِ  ُمَسجًّ

َها »َعنُْه، َوَقاَل:  َفَكَشَف َرُسوُل اهَّللِ  َدْعُهَما َيا َأَبا َبْكرٍ َفإِنَّ

اُم ِعيدٍ   .«(َأيَّ

ِه، َوَأَنا َأْنُظُر َيْسُتُرنِي بِرَِدائِ  َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ َوَقاَلْت: )

إَِلى اْلَحَبَشِة، َوُهْم َيْلَعُبوَن َوَأَنا َجاِرَيٌة، َفاْقِدُروا َقْدَر اْلَجاِرَيِة اْلَعرَِبِة 

نِّ   (.اْلَحِديَثِة السِّ
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  َعِن ، اِهِر، َأْخَبَرَنا اْبن  َوْهٍب، َأْخَبَرنِي ي ون س  َثنِي َأب و الطَّ وَحدَّ

رْ  َبْيِر، َقاَل: َقاَلْت َعاِئَشة  اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ع  هَّللِ َوا: )▲ َوَة ْبِن الزُّ

َيُقوُم َعَلى َباِب ُحْجَرتِي،  َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ 

، َواْلَحَبَشُة َيْلَعُبوَن بِِحَرابِِهْم، فِي َمْسِجِد َرُسوِل اهَّللِ 

ِه، لَِكْي َأْنُظَر إَِلى َلِعبِِهْم، ُثمَّ 
وَن َيُقوُم ِمْن َأْجِلي، َحتَّى َأكُ  َيْسُتُرنِي بِرَِدائِ

، َحرِيَصًة َعَلى  نِّ َأَنا الَّتِي َأْنَصِرُف، َفاْقِدُروا َقْدَر اْلَجاِرَيِة اْلَحِديَثِة السِّ

 (.اللْهوِ 

 

  ،َوي ون س  ْبن  َعْبِد اْْلَْعَلى ، ُّ
ِعيٍَد اْْلَْيلِي ون  ْبن  سَََََ ار  َثنِي هََ دَّ حََ

وَن، قَ  َد َََََااَل: َح َواللَّْفظ  لَِهار  َحمَّ َثنَا اْبن  َوْهٍب، َأْخَبَرَنا َعْمٌرو، َأنَّ م  دَّ

ةَ  ْرَوَة، َعْن َعائِشَََََ َثه  َعْن ع  دَّ ْحَمِن، حََ ِد الرَّ ، َقاَلْت: ▲ ْبَن َعبَْ

وُل اهَّللِ ) َل َرســـُ اِن، ُتَغنَِّياِن بِِغنَاِء  َدخـَ اِرَيتـَ ِدي جـَ َوِعنـْ

َطَجَع َعَلى اْلِفَرا ِ ـــــــَ ُبع َل َوْجَهُه، َفَدَخَل َأُبو َبْكرٍ اٍث، َفاضـــْ ، َوَحوَّ

وِل اهَّللِ  ْيَطاِن ِعنَْد َرســـُ ؟ َفاْنَتَهَرنِي، َوَقاَل: ِمْزَماُر الشـــَّ



 جزء األربعني في أحكام العيدين من الصحيحني

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
39 

وُل اهَّللِ  َأْقَبَل َعَلْيِه َرســـُ ا َغَفَل «َدْعُهَما»، َفَقاَل: فـَ ، َفَلمَّ

ودَ  ُب الســـُّ ــَ ــٍد َيْلع اَن َيْوَم ِعي ــَ ا، َوك ــَ ا َفَخَرَجت ــَ َرِق َغَمْزُتُهم ــدَّ ال ــِ اُن ب

وَل اهَّللِ  ُت َرســـُ َألــْ ا ســــَ إِمــَّ اَل: َواْلِحَراِب، فــَ ا قــَ ، َوإِمــَّ

َتِهيَن َتنُْظرِيَن؟» ِه، « َتشـــْ ي َعَلى َخدِّ َفُقْلُت: َنَعْم، َفَأَقاَمنِي َوَراَءُه، َخدِّ

« ُبِك؟َحْس »ُت، َقاَل: ـَحتَّى إَِذا َمِللْ « ُدوَنُكْم َيا َبنِي َأْرفَِدةَ »َوُهَو َيُقوُل: 

 (.«َفاْذَهبِي»ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: 

 

  َثنَا َجِريٌر، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َأبِيِه، َعْن َهْير  ْبن  َحْرٍب، َحدَّ َثنَا ز  َحدَّ

َجاَء َحَبٌش َيْزفُِنوَن فِي َيْوِم ِعيٍد فِي ، َقاَلْت: )▲ َعائَِشةَ 

ِسي َعَلى ، َفَوَضْعُت َرأْ اْلَمْسِجِد، َفَدَعانِي النَّبِيُّ 

َمنْكِبِِه، َفَجَعْلُت َأْنُظُر إَِلى َلِعبِِهْم، َحتَّى ُكنُْت َأَنا الَّتِي َأْنَصرُِف َعِن 

 (.النََّظرِ إَِلْيِهمْ 
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 :باب النهي عن صوم أيام العيد 

 والعشرون: لثالحديث الثا -23

 قال البخاري: -

  َِف، َأْخَبَرَنا َمال  ْبن  ي وس 
ِ
َثنَا َعْبد  اهلل ٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َحدَّ

َمَر ْبِن الَخطَّاِب  َبْيٍد، َمْوَلى اْبِن َأْزَهَر، َقاَل: َشِهْدت  الِعيَد َمَع ع   َأبِي ع 

َعْن  َهَذاِن َيْوَماِن َنَهى َرُسوُل اهَّللِ َفَقاَل: )    

ُكُلوَن فِيِه ِمْن ِصَياِمِهَما: َيْوُم فِْطرُِكْم ِمْن ِصَياِمُكْم، َوالَيْوُم اْلَخُر َتأْ 

َيْينََة: َمْن َقاَل: َمْوَلى اْبِن َأْزَهَر، ُنُسكُِكْم،  : َقاَل اْبن  ع 
ِ
َقاَل َأب و َعْبِد اهلل

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َفَقْد َأَصاَب(.  َفَقْد َأَصاَب، َوَمْن َقاَل: َمْوَلى َعْبِد الرَّ

 

 وقال مسلم: -

  ََثنَا َيْحَيى ْبن  َيْحَيى، ق اَل: َقَرْأت  َعَلى َمالٍِك، َعِن اْبِن وَحدَّ

َبْيٍد، َمْوَلى اْبِن َأْزَهَر، َأنَّه  َقاَل: َشِهْدت  اْلِعيَد َمَع  ِشَهاٍب، َعْن َأبِي ع 

َمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  ، َفَجاَء َفَصلَّى، ث مَّ اْنَصَرَف َفَخَطَب    ع 
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َعْن  ُسوُل اهَّللِ إِنَّ َهَذْيِن َيْوَماِن، َنَهى رَ النَّاَس، َفَقاَل: )

ِصَياِمِهَما، َيْوُم فِْطرُِكْم ِمْن ِصَياِمُكْم، َواْْلَخُر َيْوٌم َتْأُكُلوَن فِيِه ِمْن 

 (.ُنُسكُِكمْ 

 

 والعشرون: رابعالحديث ال -24

 قال البخاري: -

   و ْبن َثنَا َعْمر  َهْيٌب، َحدَّ َثنَا و  وَسى ْبن  إِْسَماِعيَل، َحدَّ َثنَا م  َحدَّ

َنَهى النَّبِيُّ ، َقاَل: )   َعْن َأبِيِه، َعْن َأبِي َسِعيدٍ  َيْحَيى،

  اِء، َوَأْن مَّ َعْن َصْوِم َيْوِم الِفْطرِ َوالنَّْحرِ، َوَعِن الصَّ

ْبِح َوالَعصر ُجُل فِي َثْوٍب َواِحٍد، َوَعْن َصَّلٍَة َبْعَد الصُّ  .(َيْحَتبَِي الرَّ
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 والعشرون: خامسالحديث ال -25

 قال البخاري: -

  :َرْيٍج، َقاَل وَسى، َأْخَبَرَنا ِهَشاٌم، َعِن اْبِن ج  َثنَا إِْبَراِهيم  ْبن  م  َحدَّ

، َعْن  ث  و ْبن  ِدينَاٍر، َعْن َعَطاِء ْبِن مِينَا، َقاَل: َسِمْعت ه  ي َحدِّ َأْخَبَرنِي َعْمر 

َرْيَرَة  ِر لِفطْ ُينَْهى َعْن ِصَياَمْيِن، َوَبْيَعَتْيِن: ا، َقاَل: )   َأبِي ه 

 (.َوالنَّْحرِ، َوالُمَّلََمَسِة َوالُمنَاَبَذةِ 

 

 وقال مسلم: -

  ِد َحمَّ ا َيْحَيى ْبن  َيْحَيى، َقاَل: َقَرْأت  َعَلى َمالٍِك، َعْن م  َثنََ دَّ وحََ

َرْيَرَة  اَن، َعِن اْْلَْعَرِج، َعْن َأبِي ه  َََّ ِن َيْحَيى ْبِن َحب َأنَّ : )  بَْ

ِصَياِم َيْوَمْيِن َيْوِم اأْلَْضَحى، َوَيْوِم َنَهى َعْن  َرُسوَل اهَّللِ 

 (.اْلِفْطرِ 
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 والعشرون: السادسالحديث  -26

 قال البخاري: -

  َعاٌذ، َأْخَبَرَنا اْبن  َعْوٍن، َعْن َثنَا م  َثنَّى، َحدَّ د  ْبن  الم  َحمَّ َثنَا م  َحدَّ

َمَر  ٌل إَِلى اْبِن ع  َبْيٍر، َقاَل: َجاَء َرج  ٌل ، فَ ¶ِزَياِد ْبِن ج  َقاَل: َرج 

ا  وَم َيْوم  ْثنَْينِ -َنَذَر َأْن َيص 
ِ
نُّه  َقاَل: اال  َفَواَفَق َذلَِك َيْوَم ِعيٍد، -َقاَل: َأظ 

َمَر: ) َوَفاِء النَّْذِر َوَنَهى النَّبِيُّ َفَقاَل اْبن  ع 
َعْن  َأَمَر اهَّللُ بِ

 (.َصْوِم َهَذا الَيْومِ 

 

 وقال مسلم: -

  ََثنَا َأب و ب َثنَا َوكِيٌع، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن وَحدَّ ْكِر ْبن  َأبِي َشْيَبَة، َحدَّ

َمَر  ٌل إَِلى اْبِن ع  اَء َرجَ  اَل: جََ َبْيٍر، قََ اِد ْبِن ج  ، َفَقاَل: إِنِّي ¶ِزيََ

َمَر  َحى َأْو فِْطٍر، َفَقاَل اْبن  ع  ا، َفَواَفَق َيْوَم َأضَََْ وَم َيْوم  َنَذْرت  َأْن َأصَََ 

َر اهَّللُ : )¶ وُل اهَّللِ َأمــَ ــــُ ى َرس هــَ ْذِر، َونــَ ــَّ اِء الــن ــَ َوف ى بــِ الــَ ــَ ع  تــَ

  َِعْن َصْوِم َهَذا اْلَيْوم.) 



 جزء األربعني في أحكام العيدين من الصحيحني

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
44 

 والعشرون: السابعالحديث  -27

 قال البخاري:  -

   َثنَا َعْبد  الَملِِك ْبن ْعَبة ، َحدَّ َثنَا ش  اج  ْبن  مِنَْهاٍل، َحدَّ َثنَا َحجَّ َحدَّ

َمْيٍر، َقاَل: َسِمْعت  َقَزَعَة َقا ْدِريَّ ع   َل: َسِمْعت  َأَبا َسِعيٍد الخ 

   :- 
ِّ
ْ َعْشَرَة َغْزَوة   َوَكاَن َغَزا َمَع النَّبِي

 -ثِنَْتي

 
ِّ
ا مَِن النَّبِي َلَ ، َفَأْعَجْبنَنِي، َقاَل: )َقاَل: َسِمْعت  َأْرَبع 

َمْحَرٍم، َوَلَ َصْوَم ُتَسافِرِ الَمْرَأُة َمِسيَرَة َيْوَمْيِن إَِلَّ َوَمَعَها َزْوُجَها َأْو ُذو 

ْبِح َحتَّى َتْطُلَع  فِي َيْوَمْيِن: الِفْطرِ َواألَْضَحى، َوَلَ َصَّلََة َبْعَد الصُّ

َحاُل إَِلَّ إَِلى َثَّلََثِة  ْمُس، َوَلَ َبْعَد الَعْصرِ َحتَّى َتْغُرَب، َوَلَ ُتَشدُّ الرِّ الشَّ

 (.ى، َوَمْسِجِدي َهَذاَمَساِجَد: َمْسِجِد الَحَراِم، َوَمْسِجِد األَْقَص 

 

 وقال مسلم: -

   َو اْبن َثنَا َجِريٌر، َعْن َعْبِد اْلَملِِك َوه  ِعيٍد، َحدَّ َََ َتْيَبة  ْبن  س َثنَا ق  َحدَّ

ِعيدٍ  َمْيٍر، َعْن َقَزَعَة، َعْن َأبِي سََ ، َقاَل: َسِمْعت  مِنْه  َحِديث ا    ع 
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ِ
وِل اهلل َذا مِْن َرسََََ  َََ َت ه ََْ ِمع َت سَََََ ََْ ه : آن َََ ت  ل ََْ ل قَ  ي، فََ نَِ بََ جََ َأعَْ َََ ف

 
ِ
وِل اهلل َما َلْم  ؟ َقاَل: َفَأق ول  َعَلى َرسََََ 

( : ول  ِمْعت ه  َيق  َمْع؟ َقاَل: سََََ َََْ َياُم فِي َيْوَمْيِن: َيْوِم َأس ُلُح الصـــِّ ََل َيصـــْ

 (.ْوِم اْلِفْطرِ ِمْن َرَمَضانَ َويَ  ،اأْلَْضَحى

 

  ،ْخَتاِر َثنَا َعْبد  اْلَعِزيِز ْبن  اْلم  ، َحدَّ َثنَا َأب و َكامٍِل اْلَجْحَدِريُّ وَحدَّ

ْدِريِّ  و ْبن  َيْحَيى، َعْن َأبِيِه، َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلخ  َثنَا َعْمر  :    َحدَّ

ْيِن، َيْوِم اْلِفْطرِ، َنَهى َعْن ِصَياِم َيْومَ  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ )

 (.َوَيْوِم النَّْحرِ 

 

 والعشرون: الثامنالحديث  -28

 قال مسلم: -

  َثنَا َسْعد  ْبن  َسِعيٍد، َأْخَبَرْتنِي َثنَا َأبِي، َحدَّ َثنَا اْبن  ن َمْيٍر، َحدَّ وَحدَّ

، َعْن َعائَِشَة   َنَهى َرُسوُل اهَّللِ ، َقاَلْت: )▲َعْمَرة 
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 (.ِم اْلِفْطرِ، َوَيْوِم اأْلَْضَحىَعْن َصْوَمْيِن: َيوْ 

 

 

 

  باب الرخصة في صيام أيام التشريق لمن تمتع ولم يجد

 الهدي:

 والعشرون: تاسعالحديث ال -29

 قال البخاري: -

   ْعَبة ، َسِمْعت َثنَا ش  نَْدٌر، َحدَّ َثنَا غ  اٍر، َحدَّ د  ْبن  َبشَّ َحمَّ َثنَا م  َحدَّ

 ْبَن ِعيسى ْبِن أَ 
ِ
ْرَوَة، َعْن َعائَِشَة، َعْبَداهلل ، َعْن ع  ْهِريِّ بِي َلْيَلى، َعِن الزُّ

َمَر  اِم ، َقااَل: )╚َوَعْن َسالٍِم، َعِن اْبِن ع  ي َأيَّ
ْص فِ َلْم ُيَرخَّ

 (.التَّْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن، إَِلَّ لَِمْن َلْم َيِجِد الَهْديَ 
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 :ثَّلثونالحديث ال -31

 قال البخاري: -

   َثنَا َعْبد َف، َأْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن  َحدَّ  ْبن  ي وس 
ِ
اهلل

َمَر  َمَر، َعِن اْبِن ع   ْبِن ع 
ِ
َياُم ، َقاَل: )¶َسالِِم ْبِن َعْبِد اهلل الصِّ

لَِمْن َتَمتََّع بِالُعْمَرِة إَِلى الَحجِّ إَِلى َيْوِم َعَرَفَة، َفإِْن َلْم َيِجْد َهْدًيا َوَلْم 

اَم ِمنًى ؛مْ َيُص  َشَة مِْثَله . َصاَم َأيَّ
ْرَوَة، َعْن َعائِ ، َوَعْن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ع 

 َتاَبَعه  إِْبَراِهيم  ْبن  َسْعٍد، َعْن اْبِن ِشَهاٍب(.

 

 الثَّلثون:الحادي والحديث  -31

 وقال مسلم: -

  َشْيٌم، َأْخَبَرَنا َخ َثنَا ه  َرْيج  ْبن  ي ون َس، َحدَّ َثنَا س  بِي الٌِد، َعْن أَ وَحدَّ

 
ِّ
َذلِي  ََ َة اْله َملِيِح، َعْن ن َبْيشََََََ     الَْ

ِ
ول  اهلل اَل َرسََََ  َََ اَل: ق َََ ، ق

( : اُم َأْكٍل َوُشْرٍب اُم التَّْشرِيِق َأيَّ  (.َأيَّ
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   َثنَا إِْسَماِعيل  َيْعنِي اْبَن  ْبِن ن َمْيٍر، َحدَّ
ِ
د  ْبن  َعْبِد اهلل َحمَّ َثنَا م  َحدَّ

َليََّة، َعْن َخا َثنِي َأب و قِاَلَبَة، َعْن َأبِي اْلَملِيِح، َعْن ع  اِء، َحدَّ لٍِد اْلَحذَّ

َثنِي بِِه، َفَذَكَر َعِن  ن َبْيَشَة، َقاَل َخالٌِد: َفَلِقيت  َأَبا اْلَملِيِح، َفَسَأْلت ه ، َفَحدَّ

 
ِّ
َشْيٍم َوَزاَد فِيهِ النَّبِي هِ ) :، بِِمْثِل َحِديِث ه   (.َوِذْكرٍ لِلَّ

 

  َثنَا وَح د  ْبن  َسابٍِق، َحدَّ َحمَّ َثنَا م  َثنَا َأب و َبْكِر ْبن  َأبِي َشْيَبَة، َحدَّ دَّ

َبْيِر، َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن َمالٍِك، َعْن  إِْبَراِهيم  ْبن  َطْهَماَن، َعْن َأبِي الزُّ

 
ِ
وَل اهلل َثه  َأنَّ َرس  َدَثاِن َبَعَثه  َوَأْوَس ْبَن اْلحَ  َأبِيِه، َأنَّه  َحدَّ

اَم التَّْشِريِق، َفنَاَدى ) اُم َأيَّ اُم ِمنًى َأيَّ ُه ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة إَِلَّ ُمْؤِمٌن َوَأيَّ َأنَّ

 (.َأْكٍل َوُشْرٍب 
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 :باب من أراد أن يضحي ال يحرم عليه شيء 

 :ثَّلثونوال ثاينالحديث ال -32

 قال البخاري: -

  ٍَد، أ َحمَّ ا َأْحَمد  ْبن  م  َثنََ دَّ ، حََ َماِعيل  ، َأْخَبَرَنا إِسََََْ
ِ
ْخَبَرَنا َعْبد  اهلل

ْؤمِنِيَن،  َشَة، َفَقاَل َلَها: َيا أ مَّ الم 
وٍق: َأنَّه  َأَتى َعائِ ، َعْن َمْسر  ِّ

ْعبِي َعِن الشَّ

ي  ِر، َفي وصَََِ ال  َيْبَعث  بِالَهْدِي إَِلى الَكْعَبِة َوَيْجلِس  فِي الِمصَََْ إِنَّ َرج 

دَ  َد بََ َقلََّ ، َأْن ت  ا َحتَّى َيِحلَّ النَّاس  ْحِرمَ  ِك الَيْوِم م 
ه ، َفالَ َيَزال  مِْن َذلَِ َنتَ 

ِفيَقَها مِْن َوَراِء الِحجَ  ِمْعت  َتصََْ َلَقْد ُكنُْت اِب، َفَقاَلْت: )َََََََقاَل: َفسَََ

وِل اهَّللِ  ْدِي َرســـُ َد هــَ
ــِ ُل َقَّلَئ ُه إَِلى َأْفتــِ ْديــَ ُث هــَ ، َفَيْبعــَ

ا َيْحُرمُ  ِة، َفمـَ َج  الَكْعبـَ ا َحلَّ لِلرِّ اِل ِمْن َأْهِلِه، َحتَّى َيْرِجَع ـــــــَعَلْيِه ِممَّ

 (.النَّاُس 
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  باب استحباب عدم األخذ من الشعر والظفر في أيام العشر

 لمن يضحي:

 ون:ثَّلثوال لثالحديث الثا -33

 قال مسلم: -

  َْعْن َعب ، ْفَيان  َثنَا س  ، َحدَّ ُّ
ي َمَر اْلَمكِّ َثنَا اْبن  َأبِي ع  ْحَمنِ َحدَّ  ِد الرَّ

َسيِِّب،  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َسِمَع َسِعيَد ْبَن اْلم  َمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ ْبِن ح 

ث  َعْن أ مِّ َسَلَمةَ      ي َحدِّ
َّ
إَذا َقاَل: ) ، َأنَّ النَّبِي

َي، َفََّل َيَمسَّ ِمْن َشَعرِهِ َوَبَش  ِه رِ َدَخَلت اْلَعْشُر، َوَأَراَد َأَحُدُكْم َأْن ُيَضحِّ

ه .َشْيًئا ه ، َقاَل: َلكِنِّي َأْرَفع  ْم اَل َيْرَفع  ْفَياَن: َفإِنَّ َبْعَضه   (، قِيَل لِس 

 

   َثنِي َعْبد ، َحدَّ ْفَيان  َثنَاه  إِْسَحاق  ْبن  إِْبَراِهيَم، َأْخَبَرَنا س  َوَحدَّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َعْن َسعِ  َمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ ْحَمِن ْبن  ح  يِد ْبِن الرَّ

َسيِِّب، َعْن أ مِّ َسَلَمةَ  ه ، َقاَل: )   اْلم  إَِذا َدَخَل اْلَعْشُر ، َتْرَفع 

َي، َفََّل َيْأُخَذنَّ َشْعًرا، َوََل َيْقِلَمنَّ ُظُفًرا  .(َوِعنَْدُه ُأْضِحيَّةٌ ُيرِيُد َأْن ُيَضحِّ
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   َثنِي َيْحَيى ْبن اِعِر، َحدَّ اج  ْبن  الشَّ َثنِي َحجَّ ِريُّ َكثِيٍر اْلَعنْبَ وَحدَّ

ْسلٍِم،  ْعَبة ، َعْن َمالِِك ْبِن َأَنٍس، َعْن َعْمِرو ْبِن م  َثنَا ش  اَن، َحدَّ َأب و َغسَّ

َسيِِّب، َعْن أ مِّ َسَلَمةَ      َعْن َسِعيِد ْبِن اْلم 
َّ
، َأنَّ النَّبِي

 ( :ِة، َوَأَراَد َأَحُدُكمْ َقاَل َأْن  إَِذا َرَأْيُتْم ِهََّلَل ِذي اْلِحجَّ

َي، َفْلُيْمِسْك َعْن َشْعرِِه َوَأْظَفاِرهِ   (.ُيَضحِّ

 

  َثنِي َثنَا َأب و أ َساَمَة، َحدَّ ، َحدَّ ُّ
ْلَوانِي ٍّ اْلح 

َثنِي اْلَحَسن  ْبن  َعلِي َحدَّ

، َقاَل: 
ُّ
ْيثِي اٍر اللَّ ْسلِِم ْبِن َعمَّ و ْبن  م  َثنَا َعْمر  د  ْبن  َعْمٍر، وَحدَّ َحمَّ نَّا )كُ م 

َلى فِيِه َناٌس، َفَقاَل َبْعُض َأْهِل فِ  اِم ُقَبْيَل اأْلَْضَحى، َفاطَّ ي اْلَحمَّ

اِم: إِنَّ َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب َيْكَرُه َهَذا، َأْو َينَْهى َعنُْه، َفَلِقيُت َسِعيَد  اْلَحمَّ

ِديٌث َقْد ْبَن اْلُمَسيِِّب، َفَذَكْرُت َذلَِك َلُه َفَقاَل: َيا اْبَن َأِخي، َهَذا َح 

َثْتنِي ُأمُّ َسَلَمَة، َزْوُج النَّبِيِّ  َك، َحدَّ
، َقاَلْت: ُنِسَي َوُترِ

 .(َقاَل َرُسوُل اهَّللِ 
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 :باب األضحية يوم العيد وأحكامها 

 ون:ثَّلثالرابع وال -34

 قال البخاري: -

   ْعَبة َثنَا ش  نَْدٌر، َحدَّ َثنَا غ  اٍر، َحدَّ د  ْبن  َبشَّ َحمَّ َثنَا م  َبيْ َحدَّ ٍد ، َعْن ز 

، َعِن الَبَراءِ 
ِّ
ْعبِي ، َعِن الشَّ

ِّ
    اإِلَيامِي

ُّ
، َقاَل: َقاَل النَّبِي

( :« َّي َيْوِمنَا َهَذا َأْن ُنَصلَِّي، ُثم
َل َما َنْبَدُأ بِِه فِ إِنَّ َأوَّ

َما ُهَو إِنَّ َنْرِجَع َفنَنَْحَر، َمْن َفَعَلُه َفَقْد َأَصاَب ُسنََّتنَا، َوَمْن َذَبَح َقْبُل، فَ 

َمُه أِلَْهِلِه، َلْيَس ِمَن النُُّسِك فِي َشْيءٍ  َفَقاَم َأب و ب ْرَدَة ْبن  نَِياٍر، « َلْحٌم َقدَّ

اْذَبْحَها َوَلْن َتْجِزَي َعْن : »َوَقْد َذَبَح، َفَقاَل: إِنَّ ِعنِْدي َجَذَعة ، َفَقاَل 

ٌف: َعْن َعامٍِر، َعنِ « َأَحٍد َبْعَدكَ  َطرِّ   َقاَل م 
ُّ
الَبَراِء: َقاَل النَّبِي

: « َّلَِة َتمَّ ُنُسُكُه، َوَأَصاَب ُسنََّة َمْن َذَبَح َبْعَد الصَّ

 «(.الُمْسِلِمينَ 
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  ٌف، َعْن َطرِّ َثنَا م  ، َحدَّ
ِ
َثنَا َخالِد  ْبن  َعْبِد اهلل ٌد، َحدَّ َسدَّ َثنَا م  َحدَّ

ى َخاٌل لِي، ُيَقاُل َض ، َقاَل: )¶َعامٍِر، َعِن الَبَراِء ْبِن َعاِزٍب  حَّ

َّلَِة، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهَّللِ  : َشاُتَك َلُه َأُبو ُبْرَدَة، َقْبَل الصَّ

َشاُة َلْحٍم. َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهَّللِ، إِنَّ ِعنِْدي َداِجنًا َجَذَعًة ِمَن الَمَعِز، 

َّلَِة َفإِنَّمَ َقاَل: اْذَبْحَها، َوَلْن َتْصُلَح لَِغْيرَِك. ُثمَّ َقاَل: مَ  ا ْن َذَبَح َقْبَل الصَّ

َّلَِة َفَقْد َتمَّ ُنُسُكُه َوَأَصاَب ُسنََّة  َيْذَبُح لِنَْفِسِه، َوَمْن َذَبَح َبْعَد الصَّ

 (.الُمْسِلِمينَ 

َرْيٍث،   ، َوإِْبَراِهيَم، َوَتاَبَعه  َوكِيٌع، َعْن ح  ِّ
ْعبِي ، َعِن الشَّ َبْيَدة  َتاَبَعه  ع 

ْعبِ  : َعِن الشَّ
ِّ
ْعبِي ، َعِن الشَّ د  ، َوَقاَل َعاِصٌم، َوَداو 

ِّ
 «ِعنِْدي َعنَاق  َلَبنٍ »ي

 :
ِّ
ْعبِي َبْيٌد، َوفَِراٌس، َعِن الشَّ َوَقاَل َأب و « ِعنِْدي َجَذَعةٌ »َوَقاَل ز 

وٌر:  َثنَا َمنْص  َوَقاَل اْبن  َعْوٍن: َعنَاٌق « َعنَاٌق َجَذَعةٌ »اْلَْحَوِص: َحدَّ

 َلَبٍن(. َجَذٌع، َعنَاق  
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  ، ْعَبة َثنَا ش  د  ْبن  َجْعَفٍر، َحدَّ َحمَّ َثنَا م  اٍر، َحدَّ د  ْبن  َبشَّ َحمَّ َثنَا م  َحدَّ

َحْيَفَة، َعِن الَبَراءِ  ، َقاَل: َذَبَح َأب و ب ْرَدَة    َعْن َسَلَمَة، َعْن َأبِي ج 

 
ُّ
الَِة، َفَقاَل َله  النَّبِي : َلْيَس َقاَل « َأْبِدْلَها»: َقْبَل الصَّ

َقاَل:  -َقاَل ُشْعَبُة: َوَأْحِسُبهُ َقاَل: ِهَي َخْيٌر ِمْن ُمِسنَّةٍ -ِعنِْدي إَِلَّ َجَذَعةٌ 

 (.اْجَعْلَها َمَكاَنَها َوَلْن َتْجِزَي َعْن َأَحٍد َبْعَدكَ 

 

  َثنَا َأب و َعَواَنَة، َعْن فَِراٍس، َعْن وَسى ْبن  إِْسَماِعيَل، َحدَّ َثنَا م  َحدَّ

 َصلَّى َرُسوُل اهَّللِ ، َقاَل: )   مٍِر، َعِن الَبَراءِ َعا

َمْن َصلَّى َصَّلََتنَا، َواْسَتْقَبَل ِقْبَلَتنَا، َفَّلَ َيْذَبْح َحتَّى »َذاَت َيْوٍم َفَقاَل: 

. َفَقاَل: « َينَْصِرَف  ، َفَعْلت 
ِ
وَل اهلل َفَقاَم َأب و ب ْرَدَة ْبن  نَِياٍر َفَقاَل: َيا َرس 

َو » ْلَته  ه  ٌء َعجَّ ْ
ِسنََّتْيِن، « َشي َ َخْيٌر مِْن م 

َقاَل: َفإِنَّ ِعنِْدي َجَذَعة  ِهي

َها؟ َقاَل:  ََ »آْذَبح  مَّ اَل َتْجِزي َعْن َأَحٍد َبْعَد  « َنَعْم، ث 
َ
َقاَل َعامٌِر: ِهي

 َخْير  َنِسيَكَتْيِه(.
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 وقال مسلم: -

  ََثنَا َيْحَيى ْبن  َيْحَيى، َأْخَبَرن ٍف،وَحدَّ َطرِّ ، َعْن م 
ِ
 ا َخالِد  ْبن  َعْبِد اهلل

ى َخالِي َأب و ب ْرَدَة َقْبَل    َعْن َعامٍِر، َعِن اْلَبَراءِ  ، َقاَل: )َضحَّ

 
ِ
ول  اهلل اَلِة، َفَقاَل َرس  ، َفَقاَل: َيا «تِْلَك َشاة  َلْحمٍ : »الصَّ

، إِنَّ ِعنِْدي َجَذَعة  مَِن اْلَمْعِز، َفَقاَل 
ِ
وَل اهلل َضحِّ بَِها، َواَل َتْصل ح  : »َرس 

 ََ َما َذَبَح لِنَْفِسِه، َوَمْن » ، ث مَّ َقاَل:«لَِغْيِر ََّلِة، َفإِنَّ ى َقْبَل الصَّ َمْن َضحَّ

ََّلِة َفَقْد َتمَّ ُنُسُكُه، َوَأَصاَب ُسنََّة اْلُمْسِلِمينَ   (.«َذَبَح َبْعَد الصَّ

 

  ََثنَا َيْحَيى ْبن  َيْحَيى، َأْخَبَرن ، َحدَّ
ِّ
ْعبِي َد، َعِن الشَّ َشْيٌم، َعْن َداو  ا ه 

، َأنَّ َخاَله  َأَبا ب ْرَدَة ْبَن نَِياٍر، َذَبَح َقْبَل  ¶َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب 

 
ُّ
، إِنَّ َهَذا َيْوٌم َأْن َيْذَبَح النَّبِي

ِ
وَل اهلل ، َفَقاَل: َيا َرس 

ْلت  نَ  وٌه، َوإِنِّي َعجَّ  ْطِعَم َأْهلِي َوِجيَرانِي اللَّْحم  فِيِه َمْكر 
ِ
ِسيَكتِي ْل

 
ِ
ول  اهلل ا: »َوَأْهَل َداِري، َفَقاَل َرس  ك   ، َفَقاَل: «َأِعْد ن س 
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 َلْحٍم،
ْ
 َخْيٌر مِْن َشاَتي

َ
، إِنَّ ِعنِْدي َعنَاَق َلَبٍن ِهي

ِ
وَل اهلل  َفَقاَل: َيا َرس 

 (.«َأَحٍد َبْعَدكَ ِهَي َخْيُر َنِسيَكَتْيَك، َوََل َتْجِزي َجَذَعٌة َعْن »

 

  َد، َعِن ، َعْن َداو  َثنَا اْبن  َأبِي َعِديٍّ َثنَّى، َحدَّ د  ْبن  اْلم  َحمَّ َثنَا م  َحدَّ

، َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب 
ِّ
ْعبِي  ¶ الشَّ

ِ
ول  اهلل ، َقاَل: )َخَطَبنَا َرس 

  :يَ ََل َيْذَبَحنَّ َأَحٌد َحتَّى ُيَصلِّ »َيْوَم النَّْحِر، َفَقاَل» ،

وٌه ث مَّ َذَكَر  ، إِنَّ َهَذا َيْوٌم اللَّْحم  فِيِه َمْكر 
ِ
وَل اهلل َقاَل: َفَقاَل َخالِي: َيا َرس 

َشْيٍم(.  بَِمْعنَى َحِديِث ه 

 

 :ثَّلثونوال خامسالحديث ال -35

 قال البخاري: -

  ،ٍد َحمَّ ، َعْن َأيُّوَب، َعْن م  َثنَا إِْسَماِعيل  ٌد، َحدَّ َسدَّ َثنَا م  َعْن َحدَّ

    َأَنِس ْبِن َمالٍِك 
ُّ
َمْن َذَبَح : )، َقاَل: َقاَل النَّبِي
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َّلَِة َفَقْد َتمَّ ُنُسُكُه،  َما َذَبَح لِنَْفِسِه، َوَمْن َذَبَح َبْعَد الصَّ َّلَِة َفإِنَّ َقْبَل الصَّ

 (.َوَأَصاَب ُسنََّة الُمْسِلِمينَ 

 

 ن:والثَّلثو سادسالحديث ال -36

 قال البخاري: -

  ََثن ِمْعت  َحدَّ َود  ْبن  َقْيٍس، سََََ َََْ َثنَا اْلَس ْعَبة ، َحدَّ َثنَا شَََ  ، َحدَّ ا آَدم 

 
َّ
اَن الَبَجلِي َََ ْفي َدَب ْبَن سََََ  ََْ ن هِ    ج  اَل: شَََََ َََ َََََََ، ق َ 

َّ
ْدت  النَّبِي

 ( :َي َفْلُيعِ َيْوَم النَّْحِر، َفَقاَل لِّ ـــــَمْن َذَبَح َقْبَل َأْن ُيصــَ ْد ـ

 (.ْح َفْلَيْذَبْح َمَكاَنَها ُأْخَرى، َوَمْن َلْم َيْذبَ 

 

  ،نَْدٍب ْعَبة ، َعِن اْلَْسَوِد، َعْن ج  َثنَا ش  ْسلٌِم، َقاَل: َحدَّ َثنَا م  َحدَّ

 
ُّ
َيْوَم النَّْحِر، ث مَّ َخَطَب، ث مَّ َذَبَح،  َقاَل: َصلَّى النَّبِي

َي، َفْلَيْذَبْح ُأْخَرى َمَكاَنَها، َومَ َفَقاَل: ) ْن َلْم َمْن َذَبَح َقْبَل َأْن ُيَصلِّ

 (.َيْذَبْح، َفْلَيْذَبْح بِاْسِم اهَّللِ 
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 وقال مسلم: -

  ،َثنَا اْْلَْسَود  ْبن  َقْيٍس َهْيٌر، َحدَّ َثنَا ز  َثنَا َأْحَمد  ْبن  ي ون َس، َحدَّ َحدَّ

َوِد ْبِن  َة، َعِن اْْلَسََََْ ا َأب و َخْيَثمَََ اه  َيْحَيى ْبن  َيْحَيى، َأْخَبَرنَََ َثنَََ دَّ ح َوحَََ

ْفَيانَ َقْيٍس،  نَْدب  ْبن  سَ  َثنِي ج  ِهْدت  اْْلَْضَحى    َحدَّ ، َقاَل: شََ

 
ِ
وِل اهلل اَلتِِه َمَع َرسََ  لَّى َوَفَرَغ مِْن صَََ ، َفَلْم َيْعد  َأْن صَََ

َغ مِْن  َل َأْن َيْفر  ْت َقبََْ بِحَََ ْد ذ  َّ قَََ
اِحي َو َيَرى َلْحَم َأضَََََ إَِذا ه  لََّم، فَََ سَََََ

اَلتِِه، َفَقاَل: ) َي َمْن َكاَن ذَ صََ ِحيََّتُه َقْبَل َأْن ُيَصلِّ ، -يَ َأْو ُنَصلِّ -َبَح ُأضـْ

 .(َفْلَيْذَبْح َمَكاَنَها ُأْخَرى، َوَمْن َكاَن َلْم َيْذَبْح، َفْلَيْذَبْح بِاْسِم اهَّللِ 

 

  
 

 خار لحوم األضاحي زمن الحاجة:باب كراهة اد

 والثَّلثون: السابعالحديث  -37

 قال البخاري: -

  َِثنَا إِْسَماع ، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َحدَّ َلْيَمان  َثنِي س  ، َقاَل: َحدَّ يل 

( : ث  : َأنَّه  َسِمَع َأَبا َسِعيٍد، ي َحدِّ ُه أَ َعِن الَقاِسِم، َأنَّ اْبَن َخبَّاٍب، َأْخَبَره  نَّ
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َم إَِلْيِه َلْحٌم، َقاُلوا: َهَذا ِمْن َلْحِم َضَحاَياَنا،  اَل: َفقَ َكاَن َغائًِبا َفَقِدَم، َفُقدِّ

ُروُه َلَ َأُذوُقهُ »  َأِخي َأَبا َقَتاَدَة،  «َأخِّ
َ
، َحتَّى آتِي َقاَل: ث مَّ ق ْمت  َفَخَرْجت 

ِه، َوَكاَن َبْدِريًّا، َفَذَكْرت  َذلَِك َله ، َفَقاَل: إِنَّه  َقْد َحَدَث   مِّ
ِ
َوَكاَن َأَخاه  ْل

ََ َأْمٌر(.  َبْعَد

 

 :وقال مسلم -

  َا َأب و ب َََ َثن دَّ د  اْْلَْعَلى، َعِن حَََ ََْ ا َعب َََ َثن دَّ َة، حَََ َََ ْيب ْكِر ْبن  َأبِي شَََََ

َثنَا  دَّ ، ح وحََ ْدِريِّ ِعيٍَد اْلخَ  َرَة، َعْن َأبِي سَََََ ، َعْن َأبِي َنضََََْ َرْيِريِّ اْلج 

َثنَا َسِعيٌد، َعْن َقَتاَدَة، َعْن  َثنَا َعْبد  اْْلَْعَلى، َحدَّ َثنَّى، َحدَّ د  ْبن  اْلم  َحمَّ م 

ْدِريِّ َأبِي َنْضرَ   )، َقاَل:    َة، َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلخ 
ِ
ول  اهلل َقاَل َرس 

« : اِحيِّ َفْوَق ا َأْهَل اْلَمِدينَِة، ََل َتْأُكُلوا ُلُحوَم اأْلَضـــَ يـَ

امٍ -« َثََّلٍث  ِة َأيََّ َثنَّى: َثاَلثََ اَل اْبن  اْلم   -وقََ
ِ
وِل اهلل َكْوا إَِلى َرسََََ  ، َفشَََََ

  َوَح ، اال  ْم ِعيَََ اَل: َأنَّ َله  ا، َفقَََ َدمََ  ا، َوخَََ مََ  ُكُلوا، »شَََََ

وا(.« َوَأْطِعُموا، َواْحبُِسوا ِخر   َأْو ادَّ
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 والثَّلثون: الثامنالحديث  -38

 قال البخاري: -

  َبْيٍد، َعْن َسَلَمَة ْبِن َثنَا َأب و َعاِصٍم، َعْن َيِزيَد ْبِن َأبِي ع  َحدَّ

 
ُّ
ى : »اْلَْكَوِع، َقاَل: َقاَل النَّبِي ِمنُْكْم َفَّلَ َمْن َضحَّ

ا َكاَن الَعام  « ُيْصبَِحنَّ َبْعَد َثالَِثٍة َوَبِقَي فِي َبْيتِِه ِمنُْه َشْيءٌ  ، َفَلمَّ ْقبِل   الم 

، َنْفَعل  َكَما َفَعْلنَا َعاَم الَماِضي؟ َقاَل: 
ِ
وَل اهلل وا: َيا َرس  ُكُلوا »َقال 

ِخُروا، َفإِنَّ َذلَِك الَعاَم َكانَ  بِالنَّاِس َجْهٌد، َفَأَرْدُت َأْن  َوَأْطِعُموا َوادَّ

 .«ُتِعينُوا فِيَها

 

 وقال مسلم: -

  وٍر، َأْخَبَرَنا َأب و َعاِصٍم، َعْن َيِزيَد ْبِن َأبِي َثنَا إِْسَحاق  ْبن  َمنْص  َحدَّ

َبْيٍد، َعْن َسَلَمَة ْبِن اْْلَْكَوعِ      ع 
ِ
وَل اهلل  ، َأنَّ َرس 

ى ِمنُْكْم فَ »َقاَل:  ا «ََّل ُيْصبَِحنَّ فِي َبْيتِِه َبْعَد َثالَِثٍة َشْيًئاَمْن َضحَّ ، َفَلمَّ
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َل،  ، َنْفَعل  َكَما َفَعْلنَا َعاَم َأوَّ
ِ
وَل اهلل وا: َيا َرس  ْقبِِل، َقال  َكاَن فِي اْلَعاِم اْلم 

ََل، إِنَّ َذاَك َعاٌم َكاَن النَّاُس فِيِه بَِجْهٍد، َفَأَرْدُت َأْن َيْفُشَو »: َفَقاَل 

 .«يِهمْ فِ 

 

 والثَّلثون: التاسعالحديث  -39

 قال البخاري: -

  وب  ْبن  إِْبَراِهيَم ْبِن ِحيِم، َأْخَبَرَنا َيْعق  د  ْبن  َعْبِد الرَّ َحمَّ َثنَا م  َحدَّ

ِه اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالٍِم،  َسْعٍد، َعِن اْبِن َأِخي اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعمِّ

َمَر   ْبِن ع 
ِ
 ¶َعْن َعْبِد اهلل

ِ
ول  اهلل ُكُلوا »: ، َقاَل َرس 

ْيِت ِحيَن َينِْفر  مِْن مِن ى،  «ِمَن األََضاِحيِّ َثَّلًَثا ل  بِالزَّ  َيْأك 
ِ
َوَكاَن َعْبد  اهلل

وِم الَهْدِي.  مِْن َأْجِل ل ح 
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 قال مسلم: -

   َثنِي م َثنَا َلْيٌث، ح وَحدَّ َتْيَبة  ْبن  َسِعيٍد، َحدَّ َثنَا ق  د  ْبن  َحمَّ وَحدَّ

َمرَ  ، َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن ع  ْمٍح، َأْخَبَرَنا اللَّْيث   ¶ر 
ِّ
، َعِن النَّبِي

 :ََل َيْأُكْل َأَحٌد ِمْن َلْحِم ُأْضِحيَّتِِه َفْوَق َثََّلَثِة »، َأنَّه  َقاَل

 .«َأيَّامٍ 

 

 :األربعونالحديث  -41

 قال البخاري: -

  َْثنَا إِْسَماِعيل  ْبن  َعب َلْيَماَن، َحدَّ َثنِي َأِخي، َعْن س  ، َقاَل: َحدَّ
ِ
ِد اهلل

ْحَمِن، َعْن َعائَِشَة  َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن َعْمَرَة بِنِْت َعْبِد الرَّ

 )، َقاَلْت: ▲
ِّ
، َفنَْقَدم  بِِه إَِلى النَّبِي نَّا ن َملِّح  مِنْه  ِحيَّة  ك  الضَّ

  :ْت . َوَلْيَس «ْأُكُلوا إَِلَّ َثَّلََثَة َأيَّامٍ َلَ تَ »بِاْلَمِدينَِة، َفَقاَل

 .(بَِعِزيَمٍة، َوَلكِْن َأَراَد َأْن ي ْطِعَم مِنْه  
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 وقال مسلم: -

  َثنَا ا َرْوٌح، َحدَّ ، َأْخَبَرنََ ُّ
اق  ْبن  إِْبَراِهيَم اْلَحنَْظلِي حََ ا إِسََََْ َثنََ دَّ حََ

 ْبِن َأبِي َبْكٍر، َعْن َعبَْ 
ِ
ِد اهلل ٌك، َعْن َعبَْ

الَِ  ْبِن َواقٍِد، َقاَل: مََ
ِ
َهى نَ »ِد اهلل

وُل اهَّللِ  َحاَيا َبْعَد َثََّلٍث  َرسـُ ، َقاَل «َعْن َأْكِل ُلُحوِم الضَّ

َدَق، َسِمْعت    ْبن  َأبِي َبْكٍر: َفَذَكْرت  َذلَِك لَِعْمَرَة، َفَقاَلْت: صََ
ِ
َعْبد  اهلل

ةَ  : َدفَّ َأْهل  َأْبَياٍت مِْن َأْهِل ▲ َعائِشَََََ ول  َرَة ، َتق  اْلَباِدَيِة َحضََََْ

 
ِ
وِل اهلل َن َرسََََ  ى َزمََ حََ  اْْلَضََََْ

ِ
ول  اهلل اَل َرسََََ  َََ ، َفق

 :« َُقوا بَِما َبِقي دَّ ِخُروا َثََّلًثا، ُثمَّ َتصـَ ا َكاَن َبعْ «ادَّ َد ، َفَلمَّ

َة مِْن  َََ ِقي وَن اْْلَسََََْ ذ  اَس َيتَّخََِ َََّ ، إِنَّ الن
ِ
وَل اهلل ا َرسََََ  َََ وا: ي ال  َََ َك، ق

َذلََِ

ْم،   َضَحاَياه 
ِ
ول  اهلل ، َفَقاَل َرس  ََ ل وَن مِنَْها اْلَوَد : َوَيْجم 

؟» ََ ا َذا َد َثاَلٍث، « َومََ ا َبعَْ ايََ حَََ وم  الضَََََّ َل ل ح  َت َأْن ت ْؤكََ وا: َنَهيََْ ال  قََ

اَل:  ِخُروا »َفقَََ ْت، َفُكُلوا َوادَّ ِة الَّتِي َدفــَّ افــَّ ِل الــدَّ ا َنَهْيُتُكْم ِمْن َأجــْ مــَ إِنَّ

ُقوا  (.«َوَتَصدَّ
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 :ربعونواأل الحاديديث الح -41

 قال البخاري: -

  َقاَل: َعْمٌرو َأْخَبَرنِي ، ْفَيان  َثنَا س  ، َحدَّ
ِ
ُّ ْبن  َعْبِد اهلل

َثنَا َعلِي َحدَّ

 
ِ
ُد ُلُحوَم ، َقاَل: )¶َعَطاٌء، َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد اهلل ُكنَّا َنَتَزوَّ

لَمِدينَِة. َوَقاَل َغْيَر إَِلى ا األََضاِحيِّ َعَلى َعْهِد النَّبِيِّ 

ٍة: ُلُحوَم الَهْدِي   (.َمرَّ

 

 وقال مسلم: -

  ،َبْيِر َثنَا َيْحَيى ْبن  َيْحَيى، َقاَل: َقَرْأت  َعَلى َمالٍِك، َعْن َأبِي الزُّ َحدَّ

 ¶َعْن َجابِرٍ 
ِّ
ُه َنَهى َعْن َأْكِل ، )، َعِن النَّبِي َأنَّ

َحاَيا َبْعَد َثََّلٍث،  ِخُرواُلُحوِم الضَّ ُدوا، َوادَّ  .(ُثمَّ َقاَل َبْعُد: ُكُلوا، َوَتَزوَّ

 

  َثنَا ْسِهٍر، ح وَحدَّ ُّ ْبن  م 
َثنَا َعلِي َثنَا َأب و َبْكِر ْبن  َأبِي َشْيَبَة، َحدَّ َحدَّ

َرْيٍج، َعْن َعَطاٍء،  َما َعِن اْبِن ج  اَله 
َليََّة، كِ َثنَا اْبن  ع  َيْحَيى ْبن  َأيُّوَب، َحدَّ
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َثنَا َيْحَيى ْبن  َعْن  د  ْبن  َحاتٍِم، َواللَّْفظ  َله  َحدَّ َحمَّ َثنِي م  َجابٍِر، ح وَحدَّ

 
ِ
َثنَا َعَطاٌء، َقاَل: َسِمْعت  َجابَِر ْبَن َعْبِداهلل َرْيٍج، َحدَّ  َسِعيٍد، َعِن اْبِن ج 

¶( : ول   ُكنَّا ََل َنْأُكُل ِمْن ُلُحوِم ُبْدنِنَا َفْوَق َثََّلِث ِمنًى،، َيق 

ُدوا، ُقْلُت َفَأْرَخَص َلنَا َرُسوُل اهَّللِ  ، َفَقاَل: ُكُلوا َوَتَزوَّ

 (.لَِعَطاٍء: َقاَل َجابٌِر: َحتَّى ِجْئنَا اْلَمِدينََة؟ َقاَل: َنَعمْ 

 

 :واألربعون الثاينالحديث  -42

 قال البخاري: -

  ََقاَل: أ ،
ِ
وَسى، َأْخَبَرَنا َعْبد  اهلل َثنَا ِحبَّان  ْبن  م  ، ْخَبَرنِي ي ون  َحدَّ س 

َبْيٍد، َمْوَلى اْبِن َأْزَهَر: َأنَّه  َشِهَد الِعيَد  َثنِي َأب و ع  ، َقاَل: َحدَّ ْهِريِّ َعِن الزُّ

َمَر ْبِن الَخطَّاِب  ْطَبِة،    َيْوَم اْلَْضَحى َمَع ع  ، َفَصلَّى َقْبَل الخ 

َها النَّاُس، إِنَّ ث مَّ َخَطَب النَّاَس، َفَقاَل: )  َرُسوَل اهَّللِ  َيا َأيُّ

ا َأَحُدُهَما َفَيْوُم فِْطرُِكْم ِمْن  َقْد َنَهاُكْم َعْن ِصَياِم َهَذْيِن الِعيَدْيِن، َأمَّ

ا اْلَخُر َفَيْوٌم َتْأُكُلوَن ِمْن ُنُسكُِكمْ   (.ِصَياِمُكْم، َوَأمَّ



 جزء األربعني في أحكام العيدين من الصحيحني

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
66 

انَ   ْثَماَن ْبِن َعفَّ مَّ َشِهْدت  الِعيَد َمَع ع  َبْيٍد: ث   ، َفَكاَن َذلَِك َقاَل َأب و ع 

ْطَبِة، ث مَّ َخَطَب َفَقاَل: ) َعِة، َفَصلَّى َقْبَل الخ  م  َها النَّاَيْوَم الج  ُس، َيا َأيُّ

إِنَّ َهَذا َيْوٌم َقِد اْجَتَمَع َلُكْم ِفيِه ِعيَداِن، َفَمْن َأَحبَّ َأْن َينَْتظَِر الُجُمَعَة 

 (.َأَحبَّ َأْن َيْرِجَع َفَقْد َأِذْنُت َلهُ ِمْن َأْهِل الَعَوالِي َفْلَينَْتظِْر، َوَمْن 

 ْبِن َأبِي َطالٍِب، َفَصلَّى َقْبَل  
ِّ
ه  َمَع َعلِي َبْيٍد: ث مَّ َشِهْدت  َقاَل َأب و ع 

ْطَبِة، ث مَّ َخَطَب النَّاَس، َفَقاَل: )  إِنَّ َرُسوَل اهَّللِ الخ 

 (.َّلٍَث َنَهاُكْم َأْن َتْأُكُلوا ُلُحوَم ُنُسكُِكْم َفْوَق ثَ 

 .) َبْيٍد، َنْحَوه  ، َعْن َأبِي ع  ْهِريِّ  َوَعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّ

 

 وقال مسلم: -

  ، َثنِي ي ون س  َثنِي َحْرَمَلة  ْبن  َيْحَيى، َأْخَبَرَنا اْبن  َوْهٍب، َحدَّ َحدَّ

َبْيٍد، َمْوَلى اْبِن َأْزَهَر، َأنَّه  َش  َثنِي َأب و ع   ِهَد اْلِعيدَ َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َحدَّ

 ْبِن َأبِي َطالٍِب، َقاَل: 
ِّ
َمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َقاَل: ث مَّ َصلَّْيت  َمَع َعلِي َمَع ع 

ْطَبِة، ث مَّ َخَطَب النَّاَس، َفَقاَل: )  إِنَّ َرُسوَل اهَّللِ َفَصلَّى َلنَا َقْبَل اْلخ 
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  َََّلِث َلَياٍل، َقْد َنَهاُكْم َأْن َتْأُكُلوا ُلُحوَم ُنُسكُِكْم َفْوَق ث

 (.َفََّل َتْأُكُلوا

 

  ، ْهِريُّ َثنَا الزُّ ، َحدَّ ْفَيان  َثنَا س  َثنِي َعْبد  اْلَجبَّاِر ْبن  اْلَعاَلِء، َحدَّ َحدَّ

 ْبِن َأبِي َطالٍِب، َفَبَدَأ 
ِّ
َبْيٍد، َقاَل: َشِهْدت  اْلِعيَد َمَع َعلِي َعْن َأبِي ع 

ْطَبِة، َوقَ  اَلِة َقْبَل اْلخ  َنَهاَنا َأْن  إِنَّ َرُسوَل اهَّللِ اَل: )بِالصَّ

 (.َنْأُكَل ِمْن ُلُحوِم ُنُسكِنَا َبْعَد َثََّلٍث 

 

 ن:ربعوواأل الثالثالحديث  -43

 قال مسلم: -

   َعاِوَية َثنَا م  َثنَا َمْعن  ْبن  ِعيَسى، َحدَّ َهْير  ْبن  َحْرٍب، َحدَّ َثنِي ز  َحدَّ

اِهِريَّ  َبْيِر ْبِن ن َفْيٍر، َعْن َثْوَبانَ ْبن  َصالٍِح، َعْن َأبِي الزَّ ،    ِة، َعْن ج 

 
ِ
ول  اهلل ، ث مَّ َقاَل: ) َقاَل: َذَبَح َرس  َيا َثْوَباُن، َضِحيََّته 

 (.َأْصِلْح َلْحَم َهِذِه، َفَلْم َأَزْل ُأْطِعُمُه ِمنَْها َحتَّى َقِدَم اْلَمِدينَةَ 
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  َوٍر، َأْخب َثنِي إِْسَحاق  ْبن  َمنْص  َثنَوَحدَّ ْسِهٍر، َحدَّ َيى ا َيحْ ََرَنا َأب و م 

َبْيِر ْبِن ن َفْيٍر، َعْن  ْحَمِن ْبِن ج  ، َعْن َعْبِد الرَّ َبْيِديُّ َثنِي الزُّ ْبن  َحْمَزَة، َحدَّ

     َأبِيَِه، َعْن َثْوَبانَ 
ِ
وِل اهلل ، َقاَل: ، َمْوَلى َرسََََ 

 
ِ
ول  اهلل ِة اْلَوَداِع: ) َقاَل لِي َرسََََ  ِلْح َهَذا َأصـــْ فِي َحجَّ

ْحَم، َقاَل: َفَأْصَلْحُتُه، َفَلْم َيَزْل َيْأكُ   .(تَّى َبَلَغ اْلَمِدينَةَ ـُل ِمنُْه َح ـاللَّ

 

 :الرابع واألربعونالحديث  -44

  َثنَا َثنَّى، َقااَل: َحدَّ د  ْبن  اْلم  َحمَّ َثنَا َأب و َبْكِر ْبن  َأبِي َشْيَبَة، َوم  َحدَّ

َضْيٍل، قَ  د  ْبن  ف  َحمَّ َثنَّى: َعْن م  اَل َأب و َبْكٍر: َعْن َأبِي ِسنَاٍن، َوَقاَل اْبن  اْلم 

َثنَا  َحاِرٍب، َعِن اْبِن ب َرْيَدَة، َعْن َأبِيِه، ح وَحدَّ َة، َعْن م  رَّ ِضَراِر ْبِن م 

َثنَا ِضَرار   د  ْبن  ف َضْيٍل، َحدَّ َحمَّ َثنَا م   ْبِن ن َمْيٍر، َحدَّ
ِ
د  ْبن  َعْبِد اهلل َحمَّ  م 

 ْبِن ب َرْيَدَة، َعْن 
ِ
َحاِرِب ْبِن ِدَثاٍر، َعْن َعْبِد اهلل َة َأب و ِسنَاٍن، َعْن م  رَّ ْبن  م 

 
ِ
ول  اهلل َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرةِ اْلُقُبوِر، »: َأبِيِه، َقاَل: َقاَل َرس 

َدا ُكوا َما بَ َفُزوُروَها، َوَنَهْيُتُكْم َعْن ُلُحوِم اأْلََضاِحيِّ َفْوَق َثََّلٍث، َفَأْمِس 
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َها،  َلُكْم، َوَنَهْيُتُكْم َعِن النَّبِيِذ إَِلَّ ِفي ِسَقاٍء، َفاْشَرُبوا فِي اأْلَْسِقَيِة ُكلِّ

 .«َوََل َتْشَرُبوا ُمْسكًِرا

 

 

 :باب األضحية بالغنم 

 واألربعون: الخامسالحديث  -45

 قال البخاري: -

  ََثن َثنَا آَدم  ْبن  َأبِي إَِياٍس، َحدَّ َثنَا َعْبد  الَعِزيِز ْبن  َحدَّ ْعَبة ، َحدَّ ا شََََ 

ِمْعت  َأَنَس ْبَن َمالٍِك  َهْيٍب، َقاَل: سََََ َكاَن النَّبِيُّ ، َقاَل: )   صَََ 

  ِي بَِكْبَشْين ي بَِكْبَشْيِن، َوَأَنا ُأَضحِّ  (.ُيَضحِّ

 

 

 َثنَا اِب، َحدَّ َثنَا َعْبد  الَوهَّ َتْيَبة  ْبن  َسِعيٍد، َحدَّ َثنَا ق  ، َعْن َأيُّو َحدَّ ب 

اْنَكَفَأ  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ : )   َأبِي قِالََبَة، َعْن َأَنسٍ 

َهْيٌب، َعْن إَِلى َكْبَشْيِن َأْقَرَنْيِن َأْمَلَحْيِن، َفَذَبَحُهَما بَِيِدهِ  ( َتاَبَعه  و 
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، َوَحاتِم  ْبن  َوْرَداَن، َعْن َأيُّوَب، َعْن ابْ  ِن َأيُّوَب، َوَقاَل إِْسَماِعيل 

 ِسيِريَن، َعْن َأَنٍس.

 

  ٍَعْن َأَنس ، َثنَا َقَتاَدة  ْعَبة ، َحدَّ َثنَا ش  َثنَا آَدم  ْبن  َأبِي إَِياٍس، َحدَّ  َحدَّ

ى النَّبِيُّ ، َقاَل: )   بَِكْبَشْيِن َأْمَلَحْيِن،  َضحَّ

ي َوُيَكبُِّر، َفَذ   .(ِدهِ َبَحُهَما بِيَ َفَرَأْيُتُه َواِضًعا َقَدَمُه َعَلى ِصَفاِحِهَما، ُيَسمِّ

 

 

  َثنَا ِهَشاٌم، َعْن َيْحَيى، َعْن َبْعَجَة َعاذ  ْبن  َفَضاَلَة، َحدَّ َثنَا م  َحدَّ

 
ِّ
َهنِي ْقَبَة ْبِن َعامٍِر الج  ، َعْن ع  ِّ

َهنِي َقَسَم النَّبِيُّ ، َقاَل: )   الج 

  ُُت: لْ َبْيَن َأْصَحابِِه َضَحاَيا، َفَصاَرْت لُِعْقَبَة َجَذَعٌة، َفق

 (.َيا َرُسوَل اهَّللِ، َصاَرْت لِي َجَذَعٌة؟ َقاَل: َضحِّ بَِها

 

 

  ،َليََّة، َعْن َأيُّوَب، َعِن اْبِن ِسيِريَن َثنَا َصَدَقة ، َأْخَبَرَنا اْبن  ع  َحدَّ

    َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 
ُّ
َيْوَم  ، َقاَل: َقاَل النَّبِي
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َّلَِة َفْلُيِعْد  َمْن َكاَن َذَبَح َقْبَل »النَّْحِر:  وَل « الصَّ ٌل َفَقاَل: َيا َرس   َفَقاَم َرج 

، إِنَّ َهَذا َيْوٌم ي ْشَتَهى فِيِه اللَّْحم  
ِ
َوِعنِْدي َجَذَعٌة  -َوَذَكَر ِجيَراَنه   -اهلل

ْخَصة   َص َله  فِي َذلَِك، َفالَ َأْدِري َبَلَغِت الرُّ  َلْحٍم؟ َفَرخَّ
ْ
َخْيٌر مِْن َشاَتي

، إَِلى َكْبَشْيِن َفَذَبَحُهَما ُثمَّ اْنَكَفَأ النَّبِيُّ اه  َأْم اَل، َمْن ِسوَ 

وَها(. ع  وَها، َأْو َقاَل: َفَتَجزَّ ع  نَْيَمٍة َفَتَوزَّ  َوَقاَم النَّاس  إَِلى غ 

 

 

  َثنَا إِْسَماِعيل  ْبن  إِْبَراِهيَم، َعْن ، َحدَّ
ِ
ُّ ْبن  َعْبِد اهلل

َثنَا َعلِي َحدَّ

ٍد، َعْن َأَنسٍ َأيُّوَب  َحمَّ     ، َعْن م 
ِّ
 ، َعِن النَّبِي

َّلَِة َفْلُيِعْد »َقاَل:  ٌل: َهَذا َيْوٌم ي ْشَتَهى فِيِه « َمْن َذَبَح َقْبَل الصَّ َفَقاَل َرج 

 ،   -َوَذَكَر َهنَة  مِْن ِجيَرانِهِ -اللَّْحم 
َّ
،  َفَكَأنَّ النَّبِي َعَذَره 

 َوِعنِْدي َجَذَعةٌ َخْيٌر مِْن 
ُّ
َص َله  النَّبِي ، َفالَ َشاَتْيِن؟ َفَرخَّ

ْخَصة  َأْم الَ  ، ُثمَّ اْنَكَفَأ إَِلى َكْبَشْيِن، َيْعنِي َفَذَبَحُهَما، َأْدِري َبَلَغِت الرُّ

 (.ُثمَّ اْنَكَفَأ النَّاُس إَِلى ُغنَْيَمٍة َفَذَبُحوَها
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 قال مسلم: -

  َْثنِي َيْحَيى ْبن  َأيُّوَب، َوَعم َهْير  ْبن  َحْرٍب، وَحدَّ ، َوز  د 
ٌرو النَّاقِ

َثنَا إِْسَماِعيل  ْبن   َليََّة، َواللَّْفظ  لَِعْمٍرو، َقاَل: َحدَّ ا َعِن اْبِن ع  َجِميع 

ٍد، َعْن َأَنسٍ  َحمَّ ، َقاَل: َقاَل    إِْبَراِهيَم، َعْن َأيُّوَب، َعْن م 

 
ِ
ول  اهلل ََّلِة َمْن َكاَن َذَبَح »َيْوَم النَّْحِر:  َرس  َقْبَل الصَّ

، «َفْلُيِعْد  ، َهَذا َيْوٌم ي ْشَتَهى فِيِه اللَّْحم 
ِ
وَل اهلل ٌل، َفَقاَل: َيا َرس  ، َفَقاَم َرج 

 
ِ
وَل اهلل َقه ، َقاَل:  َوَذَكَر َهنَة  مِْن ِجيَرانِِه، َكَأنَّ َرس  َصدَّ

 َلْحٍم، َأَفأَ 
ْ
 مِْن َشاَتي

َّ
 َأَحبُّ إَِلي

َ
َها؟ َقاَل: َوِعنِْدي َجَذَعٌة ِهي ْذَبح 

َص َله ،  ْخَصت ه  َمْن ِسَواه  َأْم اَل -َفَرخَّ َقاَل:  -َفَقاَل: اَل َأْدِري َأَبَلَغْت ر 

إَِلى َكْبَشْيِن َفَذَبَحُهَما، َفَقاَم النَّاُس  َواْنَكَفَأ َرُسوُل اهَّللِ 

ُعوَها ُعوَها، َأْو َقاَل: َفَتَجزَّ  (.إَِلى ُغنَْيَمٍة َفَتَوزَّ

 

 

  ََثن اد  ْبن  َزْيٍد، َحدَّ َثنَا َحمَّ ، َحدَّ َبِريُّ َبْيٍد اْلغ  د  ْبن  ع  َحمَّ َثنَا م  ا َََََََحدَّ

َحمَّ  اٌم، َعْن م  ، َوِهشََََ َأنَّ ، )   ٍد، َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َََََََََأيُّوب 
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وَل اهَّللِ  لَّى، ُثمَّ َخَطَب، َفَأَمَر َمْن َكاَن َذَبَح َقْبَل  َرســُ صــَ

ََّلِة َأْن يُ  َليََّة(.َد ِذْبًحا، ـيـعِ الصَّ  ث مَّ َذَكَر بِِمْثِل َحِديِث اْبِن ع 

 

 َتْيَبة  ْبن  َسِعي َثنَا ق  َثنَا َأب و عَ ٍَد، َح َََحدَّ  سٍ َواَنَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأنَ َدَّ

اَل:    َََ ى النَّبِيُّ »، ق حَّ ْيِن َأْمَلَحْيِن  ضـــَ بَِكْبشـــَ

ِدِه، وَ  ــَ ا بِي ــَ م هـُ حـَ ِن، َذبـَ يـْ َرنـَ ُه َعَلى َأقـْ ــَ َع ِرْجل ى َوَكبََّر، َوَوضـــَ مَّ ســـَ

 .«ِصَفاِحِهَما

 

 

  َْعب َثنَا َيْحَيى ْبن  َيْحَيى، َأْخَبَرَنا َوكِيٌع، َعْن ش  اَدَة، َة، َعْن َقتَ ََََََحدَّ

ى َرُسوُل اهَّللِ »، َقاَل:    َعْن َأَنسٍ  بَِكْبَشْيِن  َضحَّ

ًعا َقَدَمُه َوَرَأْيُتُه يَ »، َقاَل: «َأْمَلَحْيِن َأْقَرَنْينِ  ْذَبُحُهَما بَِيِدِه، َوَرَأْيُتُه َواضـــِ

ى َوَكبَّرَ ، َقاَل: «َعَلى ِصَفاِحِهَما  (.َوَسمَّ

 

 



 جزء األربعني في أحكام العيدين من الصحيحني

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
74 

  َعْن َسِعيٍد، َعْن ، َثنَا اْبن  َأبِي َعِديٍّ َثنَّى، َحدَّ د  ْبن  اْلم  َحمَّ َثنَا م  َحدَّ

    َقَتاَدَة، َعْن َأَنسٍ 
ِّ
َر َأنَّه  بِِمْثلِِه، َغيْ  ، َعِن النَّبِي

 : ول   .«بِاْسِم اهَّللِ َواهَّللُ َأْكَبرُ »َقاَل: َوَيق 

 

 واألربعون: السادسالحديث  -46

 قال البخاري:  -

  َعْن َيِزيَََد، َعْن َأبِي ، ث  يََْ ا اللَّ َثنَََ دَّ ٍد، حَََ
الََِ و ْبن  خَََ ا َعْمر  َثنَََ دَّ حَََ

ْقَبَة ْبِن عَ   َأْعَطاهُ  َأنَّ النَّبِيَّ : )   امِرٍ َالَخْيِر، َعْن ع 

ـــَغنًَما َيْقِسُمَها َعَلى َصَح  ـــاَبتِِه َضَح ـ ـــاَيا، َفَبِقَي َعتُ ـ يِّ وٌد، َفَذَكَرُه لِلنَّبِ ـ

  َِفَقاَل: َضحِّ َأْنَت بِه.) 

 

 وقال مسلم: -

   د  ْبن َحمَّ َثنَا م  َثنَا َلْيٌث، ح وَحدَّ َتْيَبة  ْبن  َسِعيٍد، َحدَّ َثنَا ق  وَحدَّ

، َعنْ  ْمٍح، َأْخَبَرَنا اللَّْيث  َيِزيَد ْبِن َأبِى َحبِيٍب، َعْن َأبِي اْلَخْيِر، َعْن  ر 
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ْقَبَة ْبِن َعامِرٍ  َأْعَطاُه َغنًَما  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ )     ع 

َيْقِسُمَها َعَلى َأْصَحابِِه َضَحاَيا، َفَبِقَي َعُتوٌد، َفَذَكَرُه لَِرُسوِل اهَّللِ 

 :َعَلى َصَحاَبتِهِ ، َقاَل ُقَتْيَبةُ «َضحِّ بِِه َأْنَت »، َفَقاَل :). 

 

  وَن، َعْن ِهَشاٍم َثنَا َيِزيد  ْبن  َهار  َثنَا َأب و َبْكِر ْبن  َأبِي َشْيَبَة، َحدَّ َحدَّ

ْقَبَة ْبِن  ، َعْن ع  ِّ
َهنِي ، َعْن َيْحَيى ْبِن َأبِي َكثِيٍر، َعْن َبْعَجَة اْلج  ِّ

ْسَتَوائِي الدَّ

 
ِّ
َهنِي فِينَا  َرُسوُل اهَّللِ َقَسَم )، َقاَل:    َعامٍِر اْلج 

ُه َأَصاَبنِي َجَذٌع،  َضَحاَيا، َفَأَصاَبنِي َجَذٌع، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهَّللِ، إِنَّ

 .(َفَقاَل: َضحِّ بِهِ 

 

 األربعون:و سابعالحديث ال -47

 قال مسلم: -

  ْبن  َوْهٍب، َقاَل: َقاَل 
ِ
َثنَا َعْبد  اهلل وٍف، َحدَّ ون  ْبن  َمْعر  َثنَا َهار   َحدَّ

َبْيِر،  ْرَوَة ْبِن الزُّ َسْيٍط، َعْن ع  : َأْخَبَرنِي َأب و َصْخٍر، َعْن َيِزيَد ْبِن ق  َحْيَوة 
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َأَمَر بَِكْبٍش َأْقَرَن  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ ، )▲ َعْن َعائَِشةَ 

يَ  ي َسَواٍد، َوَيْبُرُك ِفي َسَواٍد، َوَينُْظُر ِفي َسَواٍد، َفُأتَِي بِِه لُِيَضحِّ
 َيَطُأ فِ

ي اْلُمْدَيةَ »بِِه، َفَقاَل َلَها:  اْشَحِذيَها »، ُثمَّ َقاَل: «َيا َعائَِشُة، َهُلمِّ

، َفَفَعَلْت: ُثمَّ َأَخَذَها، َوَأَخَذ اْلَكْبَش َفَأْضَجَعُه، ُثمَّ َذَبَحُه، ُثمَّ «بَِحَجرٍ 

ٍد، ٍد، َوآِل ُمَحمَّ ٍد،  َقاَل: بِاْسِم اهَّللِ، اللُهمَّ َتَقبَّْل ِمْن ُمَحمَّ ِة ُمَحمَّ َوِمْن ُأمَّ

ى بِهِ   (.ُثمَّ َضحَّ

 

 واألربعون: ثامنالحديث ال -48

 قال مسلم: -

   د  ْبن  َبْكٍر، َأْخَبَرَنا اْبن َحمَّ َثنَا م  د  ْبن  َحاتٍِم، َحدَّ َحمَّ َثنِي م  وَحدَّ

 
ِ
َبْيِر، َأنَّه  َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِداهلل َرْيٍج، َأْخَبَرنِي َأب و الزُّ ، ¶ ج 

( : ول  َم  َصلَّى بِنَا النَّبِيُّ َيق  َيْوَم النَّْحرِ بِاْلَمِدينَِة، َفَتَقدَّ

َقْد َنَحَر، َفَأَمَر النَّبِيُّ  ِرَجاٌل َفنََحُروا، َوَظنُّوا َأنَّ النَّبِيَّ 
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  َمْن َكاَن َنَحَر َقْبَلُه َأْن ُيِعيَد بِنَْحرٍ آَخَر، َوََل َينَْحُروا

 (.النَّبِيُّ  َحتَّى َينَْحرَ 

 

 :باب سن األضحية 

 واألربعون: التاسعالحديث  -49

 قال مسلم: -

  َبْيِر، َعْن َثنَا َأب و الزُّ َهْيٌر، َحدَّ َثنَا ز  َثنَا َأْحَمد  ْبن  ي ون َس، َحدَّ َحدَّ

      َجابِرٍ 
ِ
ول  اهلل ََل َتْذَبُحوا إَِلَّ : )، َقاَل: َقاَل َرس 

ْأنِ ُمِسنًَّة، إَِلَّ َأْن َيعْ   (.ُسَر َعَلْيُكْم، َفَتْذَبُحوا َجَذَعًة ِمَن الضَّ
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 :باب األضحية بالبقر 

 :الخمسونالحديث  -51

 قال البخاري: -

  ْحَمِن ْبِن الَقاِسِم، َعْن ، َعْن َعْبِد الرَّ ْفَيان  َثنَا س  ٌد، َحدَّ َسدَّ َثنَا م  َحدَّ

َعَلْيَها،  َدَخَل  َأنَّ النَّبِيَّ :)▲َأبِيِه، َعْن َعائَِشَة 

َة، َوِهَي َتْبكِي، َفَقاَل: َما َلِك  َوَحاَضْت بَِسرَِف، َقْبَل َأْن َتْدُخَل َمكَّ

َأَنِفْسِت؟ َقاَلْت: َنَعْم، َقاَل: إِنَّ َهَذا َأْمٌر َكَتَبُه اهَّللُ َعَلى َبنَاِت آَدَم، 

، َغْيَر َأْن َلَ َتُطوفِي بِاْلَبْيِت  ا ُكنَّ َفاْقِضي َما َيْقِضي الَحاجُّ ا بِِمنًى، ، َفَلمَّ

ى َرُسوُل اهَّللِ  ُأتِيُت بَِلْحِم َبَقرٍ، َفُقْلُت: َما َهَذا؟ َقاُلوا: َضحَّ

  َِعْن َأْزَواِجِه بِاْلَبَقر.) 

 

 وقال مسلم: -

  ،َهْير  ْبن  َحْرٍب ، َوز  د 
َثنَا َأب و َبْكِر ْبن  َأبِي َشْيَبَة، َوَعْمٌرو النَّاقِ َحدَّ

ا عَ  َيْينََة، َعْن َعْبِد َجِميع  ْفَيان  ْبن  ع   َََ َثنَا س َيْينََة، َقاَل َعْمٌرو: َحدَّ ِن اْبِن ع 



 جزء األربعني في أحكام العيدين من الصحيحني

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
79 

ْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن َأبِيِه، َعْن َعائَِشَة  َخَرْجنَا ، َقاَلْت: )▲الرَّ

رَِف، َمَع النَّبِيِّ  ، َحتَّى إَِذا ُكنَّا بِســـَ ، َوََل َنَرى إَِلَّ اْلَحجَّ

ُت َفَدَخَل َعَليَّ النَّبِيُّ َأْو َقرِي َوَأَنا َأْبكِي،  ًبا ِمنَْها، ِحضـــْ

ِت؟  َفَقاَل: ـــْ َة َقاَلْت -َأَنِفس ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: إِنَّ َهَذا  -َيْعنِي اْلَحْيضـــَ

، َغْيَر َأْن ََل  ي اْلَحاجُّ
ي َما َيْقضــِ ْيٌء َكَتَبُه اهَّللُ َعَلى َبنَاِت آَدَم، َفاْقضــِ شــَ

ا حَّ َتُطوفِي بـِ اَلْت: َوضـــَ ِلي، قـَ ِت َحتَّى َتْغَتســـِ وُل اهَّللِ ـــــــْلَبيـْ ى َرســـُ

  َِعْن نَِسائِِه بِاْلَبَقر.) 

 

 

 :باب الذبح في المصلى والمنحر 

 الخمسون:الحادي والحديث  -51

 قال البخاري: -

  َعْن َكثِيِر ْبِن َفْرَقٍد، َعْن ، َثنَا اللَّْيث  َثنَا َيْحَيى ْبن  ب َكْيٍر، َحدَّ َحدَّ

َمَر  ، َقاَل: ) ¶َنافٍِع، َأنَّ اْبَن ع  َكاَن َرُسوُل اهَّللِ َأْخَبَره 

 َيْذَبُح َوَينَْحُر بِاْلُمَصلَّى.) 
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  ،َثنَا َخالِد  ْبن  الَحاِرِث ، َحدَّ ُّ
مِي َقدَّ د  ْبن  َأبِي َبْكٍر الم  َحمَّ َثنَا م  َحدَّ

، َعْن َنافٍِع، َقاَل: )
ِ
َبْيد  اهلل َثنَا ع  َقاَل  (اَن َعْبُد اهَّللِ َيْنَحُر فِي الَمنَْحرِ كَ َحدَّ

( :
ِ
َبْيد  اهلل  (.َيْعنِي َمنَْحَر النَّبِيِّ ع 

 

  يوم العيد في حجة الوداع:ملسو هيلع هللا ىلص خطبة النيب باب 

 :خمسونوال الثاينالحديث  -52

 قال البخاري: -

  َّاِب، َحد َثنَا َعْبد  الَوهَّ د  ْبن  َسالٍَم، َحدَّ َحمَّ َثنَا م  ، َعْن َحدَّ َثنَا َأيُّوب 

ٍد، َعِن اْبِن َأبِي َبْكَرَة، َعْن َأبِي َبْكَرةَ  َحمَّ     م 
ِّ
، َعِن النَّبِي

 ( :َماَن َقِد اْسَتَداَر َكَهْيَئتِِه َيْوَم َخَلَق اهَّللُ َقاَل إِنَّ الزَّ

نَُة اْثنَا َعَشَر َشْهًرا، ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُح  َمَواِت َواألَْرَض، السَّ ُرٌم، َثَّلٌَث السَّ

ُم، َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذي  ِة، َوالُمَحرَّ ُمَتَوالَِياٌت: ُذو الَقْعَدِة، َوُذو الِحجَّ

َبْيَن ُجَماَدى َوَشْعَباَن، َأيُّ َشْهرٍ َهَذا؟ ُقْلنَا: اهَّللُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، 
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يِه بَِغْيرِ اْسِمِه، قَ  ُه َسُيَسمِّ ِة؟َفَسَكَت َحتَّى َظنَنَّا َأنَّ  اَل: َأَلْيَس َذا الِحجَّ

ُقْلنَا: َبَلى، َقاَل: َأيُّ َبَلٍد َهَذا؟ ُقْلنَا: اهَّللُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َفَسَكَت َحتَّى 

يِه بَِغْيرِ اْسِمِه، َقاَل: َأَلْيَس الَبْلَدَة؟ ُقْلنَا: َبَلى، َقاَل: َفَأيُّ  ُه َسُيَسمِّ َظنَنَّا َأنَّ

يِه بَِغْيِر  َيْوٍم َهَذا؟ ُقْلنَا: هُ َسُيَسمِّ اهَّللُ َوَرُسوُلهُ َأْعَلُم، َفَسَكَت َحتَّى َظنَنَّا َأنَّ

 اْسِمِه، َقاَل: َأَلْيَس َيْوَم النَّْحرِ؟ ُقْلنَا: َبَلى، َقاَل: َفإِنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكمْ 

ٌد: َوَأْحِسب ه  َقاَل - َحمَّ اٌم، َكُحْرَمِة َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحرَ  -َقاَل م 

ي َبَلِدُكْم َهَذا، فِي َشْهرُِكْم َهَذا، َوَسَتْلَقْوَن َربَُّكْم، 
َيْوِمُكْم َهَذا، فِ

ًَل، َيْضرُِب  َفَيْسَأُلُكْم َعْن َأْعَمالُِكْم، َأَلَ َفَّلَ َتْرِجُعوا َبْعِدي ُضَّلَّ

اِهُد الَغائَِب  ِغ الشَّ ، َفَلَعلَّ َبْعَض َمْن َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض، َأَلَ لُِيَبلِّ

ٌد إَِذا َذَكَره  -َيْبُلُغُه َأْن َيُكوَن َأْوَعى َلُه ِمْن َبْعِض َمْن َسِمَعُه  َحمَّ َوَكاَن م 

 
ُّ
َأَلَ َهْل َبلَّْغُت، َأَلَ َهْل  -، ث مَّ َقاَل َقاَل: َصَدَق النَّبِي

َتْينِ  ْغُت َمرَّ  (.َبلَّ
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 وقال مسلم: -

  َْثنَا َأب و َبك ، َحدَّ
ُّ
ِر ْبن  َأبِي َشْيَبَة، َوَيْحَيى ْبن  َحبِيٍب اْلَحاِرثِي

، َعْن َأيُّوَب، َعِن  ُّ
اِب الثََّقِفي َثنَا َعْبد  اْلَوهَّ ْفِظ، َقااَل: َحدَّ َوَتَقاَرَبا فِي اللَّ

 ، َعِن النَّبِ    اْبِن ِسيِريَن، َعِن اْبِن َأبِي َبْكَرَة، َعْن َأبِي َبْكَرةَ 
ِّ
ي

  ََماَن َقِد اْسَتَداَر َكَهْيَئتِِه َيْوَم َخَلَق اهَّللُ اَل: )َأنَّه  ق إِنَّ الزَّ

نَُة اْثنَا َعَشَر َشْهًرا، ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم، َثََّلَثٌة  َمَواِت َواأْلَْرَض، السَّ السَّ

ُم، َوَرَجٌب َشْهُر ُمَضرَ  ِة، َواْلُمَحرَّ  ُمَتَوالَِياٌت: ُذو اْلَقْعَدِة، َوُذو اْلِحجَّ

الَِّذي َبْيَن ُجَماَدى َوَشْعَباَن، ُثمَّ َقاَل: َأيُّ َشْهرٍ َهَذا؟ ُقْلنَا: اهَّللُ َوَرُسوُلُه 

يِه بَِغْيِر اْسِمِه، َقاَل: َأَلْيَس َذا  ُه َسُيَسمِّ َأْعَلُم، َقاَل: َفَسَكَت َحتَّى َظنَنَّا َأنَّ

ِة؟ ُقْلنَا: َبَلى، َقاَل: َفَأيُّ َبَلٍد َهَذا؟ ُقْلنَا: اهَّللُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل:  اْلِحجَّ

يِه بَِغْيرِ اْسِمِه، َقاَل: َأَلْيَس اْلَبْلَدَة؟، ُقْلنَا:  ُه َسُيَسمِّ َفَسَكَت َحتَّى َظنَنَّا َأنَّ

َبَلى، َقاَل: َفَأيُّ َيْوٍم َهَذا؟ ُقْلنَا: اهَّللُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َفَسَكَت َحتَّى 

يِه بَِغْيرِ اْسِمِه، َقاَل: َأَلْيَس َيْوَم النَّْحرِ؟ ُقْلنَا: َبَلى َيا َظنَنَّا َأنَّ  ُه َسُيَسمِّ

ٌد: َوَأْحِسب ه  َقاَل:  -َرُسوَل اهَّللِ، َقاَل: َفإِنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم  َحمَّ َقاَل م 
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َبَلِدُكْم َهَذا،  َحَراٌم َعَلْيُكْم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، فِي - َوَأْعَراَضُكمْ 

فِي َشْهرُِكْم َهَذا، َوَسَتْلَقْوَن َربَُّكْم َفَيْسَأُلُكْم َعْن َأْعَمالُِكْم، َفََّل 

اًرا  ًَل -َتْرِجُعنَّ َبْعِدي ُكفَّ َيْضرُِب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض، َأََل  -َأْو ُضَّلَّ

اِهُد اْلَغائَِب، َفَلَعلَّ َبْعَض َمْن ُيبَ  ِغ الشَّ ُغُه َيُكوُن َأْوَعى َلُه ِمْن لُِيَبلِّ لِّ

( َقاَل اْبن  َحبِيٍب فِي َبْعِض َمْن َسِمَعُه، ُثمَّ َقاَل: َأََل َهْل َبلَّْغُت؟

 .(َفََّل َتْرِجُعوا َبْعِدي(، َوفِي ِرَواَيِة َأبِي َبْكٍر: )َوَرَجُب ُمَضرَ ِرَواَيتِِه: )
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